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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

NA TOPIE

PLUS TYGODNIA

Fot. Konrad Przezdzięk
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Tomasz Borysławski
psycholog dziecięcy

Przewodniczący Zarządu Regionu Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarność” udowodnił, że w czasach, kiedy kłopotliwą normą
bywa poprawność polityczna, liczy się także własne zdanie w
ocenie zjawisk współczesności. F. Kopeć wystosował list, w
którym zaprotestował przeciwko występowi Teatru Ósmego
Dnia z Poznania na obchodach 30-lecia Solidarności po
tym, jak „ósemki” poprały skandalistę Janusza Palikota,
posła PO. Wprawdzie – ostatecznie – występ odbędzie się,
ale sygnał, że bezkrytyczne przyjmowanie autorytetów
nie zawsze jest zgodne z wyznawanymi ideami,
poszedł w tłum. I dobrze.

I kto by pomyślał, że ten mieszkaniec Antoniowa, który zawodowo zajmuje
się diagnozą i indywidualną oraz grupową terapią psychologiczną dla dzieci i
nastolatków w jeleniogórskim Pogotowiu Opiekuńczym Towarzystwa Interwencji Społecznych, może odnieść sukces na zupełnie innym polu, bo w
kultywowaniu tradycji kulinarnych naszego regionu. Wyprodukowany
domowym sposobem twaróg izerski Tomasza Borysławskiego zdobył
pierwsze miejsce w kategorii produktów regionalnych pochodzenia
zwierzęcego w X edycji dolnośląskiego konkursu „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Tak w pierwszą sobotę lipca br.
orzekła komisja konkursowa pod wodzą Hanny Szymanderskiej,
autorki kilkudziesięciu książek i poradników kulinarnych. W
demonstracyjnym Gospodarstwie Ekologicznym w
Antoniowie, pan Tomasz wraz żoną Marią
hoduje stadko prawie 40 kóz i od pięciu
lat wytwarza twarogi i
sery wędzone.

(tejo)
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Ograniczyć koci problem
Samorząd chce zapobiegać
niekontrolowanemu przyrostowi populacji kotów w
mieście. Stąd akcja sterylizacji zwierząt, na którą z kasy
Jeleniej Góry przeznaczono
30 tysięcy złotych.
Koordynatorem akcji jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. w Jeleniej
Górze, a działania prowadzone będą
w porozumieniu z Jeleniogórskim
Oddziałem Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami.

Sterylizacja odbywać się będzie
nieodpłatnie w wymienionych poniżej
lecznicach weterynaryjnych, na podstawie wydanej przez Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „Karty sterylizacji
kota bezdomnego”. Takie dokumenty
będą dostępne w siedzibie TOnZ przy
ulicy Spółdzielczej. Upoważnienia do
ich wystawienia mają: Anna Ragiel i
Krzysztof Perzanowski.
Kot, który zostanie wysterylizowany,
zostanie poddany ogólnemu badaniu,
od którego zależy dopuszczenie do
zabiegu. Po kastracji kocura lub chirurgicznej sterylizacji kotki, zwierzęta
będą oznakowanie poprzez obcięcie

Wąskie gardło
Rozpoczął się ostatni etap
przebudowy skrzyżowania
przy Castoramie, a wraz z
nim spore utrudnienia dla
kierowców. Od piątku wyłączony jest jeden pas ruchu
w alei Jana Pawła II, który
nieprzejezdny pozostanie
do końca inwestycji, czyli
do końca sierpnia.
Do tego czasu fragment alei Jana
Pawła II przed światłami i za światłami od strony Wrocławia, będzie
wyłączony z ruchu. Wszystko przez
prace prowadzone na wysepkach,
na jezdni, a także przy budowie
nowej sygnalizacji. Dotychczas
firma starała się wykonywać roboty nie wychodząc na drogę, teraz
jest to już nie możliwe. Drogowcy
ostrzegają, że utrudnienia w tym
miejscu mogą się nasilać.
Do końca inwestycji zmiany
organizacji ruchu na skrzyżowaniu

będą pojawiały się bardzo dynamicznie, niemal z dnia na dzień.
Ustawiane będą kolejne znaki,
ostrzegamy więc kierowców przed
jazdą na pamięć – mówi Czesław
Wandzel, dyrektor Miejskiego
Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej
Górze.
W ramach prac powstanie m.in.
dodatkowy pas ruchu przy wyjeździe z Castoramy w stronę Bolesławca. Na ulicy Grunwaldzkiej w
stronę ulicy Mostowej ilość pasów
się nie zmieni, na co już teraz narzekają mieszkańcy. Szef zarządu
dróg przekonuje jednak, że na
temat przebudowy skrzyżowania
wydawane były dwie niezależne
opinie z Wrocławia i z Jeleniej Góry.
Miały one potwierdzić, że obecne
rozwiązanie jest najkorzystniejsze
ekonomicznie i przyniesie najlepsze efekty, zwiększając przepustowość na skrzyżowaniu od 10 – 15
procent.

Rozmaitości nad
Bobrem

koniuszka lewego ucha na głębokości
ok. 3 mm oraz zaopatrzenie antyseptyczne.
Właściciel lub opiekun zwierząt
zostanie też poinformowany o ko„Kolorowe jarmarki, blaszane
niecznej opiece po zabiegu. Miasto
zegarki...”
i wiele innych znajdą już w
zapewni także opiekę weterynaryjnej
w przypadku wystąpienia powikłań najbliższą sobotę (siódmy sierpnia)
po zabiegu w ciągu 14 dni od jego w Bobrowie mieszkańcy Kotliny Jeleprzeprowadzenia.

(quente)
Wykaz lecznic realizujących usługę znajduje się
na stronie internetowej Miasta www.jeleniagora.pl oraz stronie internetowej MPGK Sp. z o.o.
w Jeleniej Górze: www.mpgk.jgora.pl

REKLAMA

DZIŚ W JELONCE

REKLAMA

Fot. Konrad Przezdzięk

2

niogórskiej oraz przyjezdni turyści.
W programie kiermasz domowych
wypieków, jazda konna, loteria
fantowa, strzelanie z ...zjeżdżalnie
i dmuchane zamki, gry i konkursy
oraz pchli targ. Początek godzina
15.00, zabawa potrwa do północy.

(Angela)
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Nasze miasto i my w obiektywie
Trzy nagrody i pięć wyróżnień
przyznali w miniony piątek
jurorzy w najbardziej prestiżowym amatorskim konkursie
fotograficznym dotyczącym
naszego miasta i jego mieszkańców.
Na konkurs wpłynęło około 250 prac,
w tym kilkanaście zestawów. Wszystkie
dziś wyłożono w Osiedlowym Domu
Kultury na Zabobrzu, gdzie przed
południem odbyły się obrady jurorów.
Fotograficy: Katarzyna Karczmarz,
Jacek Jaśko, przedstawicielka wydziału

kultury magistratu Alicja Czechowska
oraz Konrad Przezdzięk – nie bez pewnej
różnicy poglądów – zgodzili się ostatecznie na wybór najlepszych dzieł.
Jury, pracujące w obecności komisarza konkursu i prezesa Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego
(organizatora) Tadeusza Biłozora,
doceniło najbardziej zdjęcia klasyczne
czarno-białe, nie powielające znanych
już schematów i przedstawiające ludzi.
Zauważono także fotografię eksperymentalną. Wybrano laureata kategorii
młodzieżowej.
Co fotografowali ci, którzy zdecy-

Fot. Konrad Przezdzięk

Prace były anonimowe, podpisane godłem, więc nie możemy zdradzić, kto wygrał konkurs. Okaże
się to podczas wernisażu wystawy pokonkursowej na początku września w Osiedlowym Domu
Kultury. Konkurs Jelenia Góra i Jeleniogórzanie jest też tradycyjnie nieoficjalnym początkiem imprez
Września Jeleniogórskiego. Patronem konkursu jest prezydent miasta Marek Obrębalski.

Jurorzy przy pracy. Tadeusz Biłozor – w środku.

dowali się wziąć udział w konkursie?
W obiektywie znalazły się największe
imprezy ubiegłego i tego roku. Sporo
twórców zainspirowało się zniszczonymi budynkami w stolicy Karkonoszy.
Były też portrety „ludzi ulicy”, choć nie
tak dużo, jak przed rokiem. Zupełnie
niezauważeni pozostali politycy.
Niewielkie odzwierciedlenie wywarły
na konkursowiczach wydarzenia kwietnia tego roku, czyli żałoba narodowa
po katastrofie w Smoleńsku. Zdjęcia
były też zróżnicowane jakościowo, ale
– pokreślić trzeba – w swojej formule
konkurs jest przeznaczony dla amatorów. Wyrazem docenienia wysiłków
każdego uczestnika jest wystawa pokonkursowa, na której znajdą się wybrane
przez jury prace wszystkich, którzy
nadesłali zdjęcia.

(tejo)

Nasi w Rosji

Pięcioosobowa delegacja
Jeleniej Góry przebywała we
Władymirze (Rosja), aby reprezentować stolicę Karkonoszy
w uroczystościach 1025–lecia
partnerskiego miasta. Delegacji przewodniczył zastępca
prezydenta Jeleniej Góry Miłosz
Sajnog. Jest to swego rodzaju
rewizyta: goście z Władymira
przebywali w Jeleniej Górze we
wrześniu 2008 roku z racji uroczystości jubileuszu 900-lecia
naszego miasta. Jak powiedział
prezydent Marek Obrębalski, z
budżetu pokryto jedynie koszt
przelotu delegacji z Pragi do
Moskwy i z powrotem. Pozostałe koszty pobytu jeleniogórzan
we Władymirze wzięła na siebie
strona rosyjska.

Rynek magnesem

Zabił ją sąsiad

Ciężko ranną mieszkankę
Złotoryi znaleziono w nocy ze
środy na czwartek przed jednym ze sklepów. Obrażenia były
na tyle poważne, że – mimo
przewiezienia kobiety do szpitala – nie udało jej się uratować.
Policjanci już po kilku godzinach wytypowali mężczyznę,
podejrzewanego o zabójstwo.
Zatrzymanym okazał się sąsiad
(30 lat) zamordowanej kobiety.
Trafił do policyjnego aresztu.
Na podstawie zgromadzonego
materiału funkcjonariusze
udowodnili mu dokonanie zabójstwa. Sprawcy grozi dożywocie. Ciało kobiety, skierowane
zostało do Zakładu Medycyny
Sądowej, celem ustalenia dokładnej przyczyny zgonu.

(tejo)

Jak się jechało Ryszardowi
Dzięciołowskiemu na rowerze
„popychanym” antycznymi kijkami narciarskimi zakupionymi
pod ratuszem? Nie wiemy. Pewne
jest, że lipcowa Karkonoska Giełda Kolekcjonerska utwierdziła
organizatorów w przekonaniu,
że warto było starać się, aby była
to impreza cykliczna. – Niepewna pogoda nie odstrasza praw-

dziwych kolekcjonerów – mówi
Zbigniew Janc, współorganizator
giełdy. Plac Ratuszowy zapełnił
się pasjonatami oraz oglądającymi. Przez kilka godzin Rynek
żył klimatem targowania, handlowania i podziwiania różnych
przedmiotów z duszą. Następna
giełda – 29 sierpnia.

(tejo)
FOT. RETROMAN
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Franciszek
Kopeć podczas
solidarnościowej
mszy w czerwcu
2010.
dzeniu walki z systemem komunistycznym. Z tymi wspomnieniami
i z tym przekonaniem, z radością
akceptowaliśmy pomysł zaproszenia Waszej grupy do występów, w

Ostatecznie zagra.
I wiecu nie będzie.
Związkowców udało się przekonać, że
spektakl powinien
odbyć się w stolicy
Karkonoszy. – Teatr Ósmego Dnia
wystąpi zgodnie z
planem. Rozmowy
z grupą prowadziliśmy już od kilku
miesięcy – powiedział Łukasz Duda
z Jeleniogórskiego
Centrum Kultury.
„Czas matek” nawiązuje do wydaJuż za dwa tygodnie w Rynku zobaczymy
rzeń z Poznańskiego Czer wca 1956
poznańskich artystów.
rok u, kiedy to –
podczas protestów
w Jeleniej Górze Teatru Ósmego rocznicy 30-lecia NSZZ Solidarność
Dnia. – Nie zgadzamy się na to aby – podkreślają. Zapowiedzieli też robotników – milicja i wojsko
wymieniona grupa artystyczna wy- wiec protestacyjny, jeśli grupa mia- strzelało do ludzi. – Po rozmowach ze współorganizatorami
stępowała w kontekście obchodów łaby w Jeleniej Górze zagrać.
doszliśmy do porozumienia, że
teatr wystąpi – mówi Franciszek
Kopeć, szef jeleniogórskiej „SoliTeatr Ósmego Dnia znany był z niechęci do śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego jeszcze przed darności”. – Ocenę moralną teatru
tragedią w Smoleńsku. W marcu 2008 roku członkowie zespołu oddali Krzyże Oficerskie pozostawimy jednak widzom. Nie
niogórskiego Centrum Kultury
Orderu Odrodzenia Polski w geście solidarności z naczelnym Gazety Wyborczej Adamem będziemy organizowali żadnych
(instytucji, która w imieniu orgaMichnikiem, którego niezyjący Prezydent RP nie zaprosił do Pałacu Prezydenckiego na obchody form protestu – dodał.
nizatorów prowadzi rozmowy z
Konrad Przezdzięk
rocznicowe Marca 1968 roku.
artystami), o odwołanie występu

Kupcy chcą głowy J. Lenarda
Fot. Konrad Przezdzięk

Do przewodniczącego rady miejskiej w Jeleniej Górze Huberta Papaja wpłynęło pismo
od Marii Molasy z 46 podpisami innych kupców, którzy nie wstąpili do nowo utworzonej
spółki na zabobrzańskim ryneczku. Domagają się odwołania Jerzego Lenarda. Ich zdaniem wiceszef miasta przekracza swoje kompetencje i nadużywa władzy. W jaki sposób?
Tego w piśmie nie wyjaśniają.

Jerzy Lenard
uważany jest za
jednego z najbardziej
kompetentnych
samorządowców w
obecnej ekipie ratusza.

Jak widać emoc j e n i e k t ó r yc h
kupców nie opadły po utworzeniu
spółek kupieckich.
Wręcz przeciwnie:
resentymenty ożyły i to ze zdwojoną
siłą. W przypadku
złożonego pisma
do rady miejskiej
odnośnie odwołania zastępcy prezydenta Jerzego
Lenarda, sprawa
dot yczy inic jatorki całej akcji,
Marii Molasy.
Kobiet a do
spółki kupieckiej

Zabobrze nie wstąpiła i nie mogła
porozumieć się z obecnym zarządcą targowiska. Dokładniej, Maria
Molasy w ostatnich miesiącach
handlowała na targowisku Zabobrze na ciągu komunikacyjnym,
z boku którego stanęły kolektory
miasta. Zgodnie z prawem do tych
urządzeń dostęp musi być przez 24
godziny na dobę.
Dodatkowo zarząd spółki posta-

nowił uporządkować targowisko i
udrożnić do niego dojazd. Dlatego
prezes spółki poprosił wspomnianą o
przeniesienie swojego stoiska w inne,
wskazane miejsce. To wiązałoby się
z ponoszeniem przez nią wyższych
kosztów. Kobieta nie chciała się
więc na to zgodzić i ze skarga poszła
do zastępcy prezydenta Jerzego
Lenarda.
Najwyraźniej liczyła na to, że
wiceszef miasta nakaże prezesowi
spółki pozostawienie jej na obecnym terenie. Tak się jednak nie
stało.
– Targowisko przy ulicy Różyckiego zostało obecnie przekazane
przez miasto nowemu zarządcy,
spółce kupieckiej Zabobrze, i to
ona ma prawo do decydowania

Wiceszef zostanie
Już wiadomo, że odwołania wiceszefa miasta nie dojdzie. Zapytany o tę kwestię prezydent
miasta Marek Obrębalski odpowiedział, że jego zastępca może spać spokojnie, bo on sam jest
bardzo zadowolony z rozwiązań wprowadzonych na targowiskach i wierzy, że przyniosą one
same pozytywne efekty. Jerzy Lenard zasiada na wiceprezydenckim stołku dokładnie od roku.
Został powołany w miejsce Jerzego Łużniaka, który został wicemarszałkiem dolnośląskim.

– Nie ma mowy o
odwołaniu spektaklu
Teatru Ósmego
Dnia – mówi Łukasz
Duda.

Nasz komentarz
Lata socjalizmu realnego i ucisku społecznego dawały moralne przyzwolenie
artystom (w tym teatrowi) na działalność
twórczą w obronie praw człowieka. Wielu
przypłaciło to represjami. Wśród grup
na cenzurowanym był poznański „Teatr
Ósmego Dnia”. Czasy, kiedy komuna jest
już (przynajmniej teoretycznie) za nami, nie
zostawiają ludziom sztuki aż tak szerokiego
marginesu i poparcia widzów dla twórczości
opartej na tematyce politycznej. Bywa też,
że – wskutek przewartościowania – niektórzy bohaterowie tamtych czasów, są
dziś dla ludzi sceny antybohaterami, a do
rangi herosów urastają błazny. Jedno jest
pewne: teatr zaangażowany zawsze miał i
ma pod górkę.

miałem żadnych sygnałów od
innych osób, które byłyby niezadowolone z mojej pracy – mówi
zdziwiony zastępca prezydenta
Jerzy Lenard.
Rada miasta już napisała odpowiedź. Ta w najbliższych dniach trafi na ręce Marii Molasy, która jako
jedyna z podpisanych
w piśmie
osób podała adres
zwrotny.
Szef rady
miasta
odpisuje,
że zgodnie
z przepisaLenard nie robił
mi decyzja
przeszkód kupcom,
o
dwołania
którzy chcieli utworzyć
zastępcy prespółkę.
zydent a nie
leży w gestii
– Po w i e rady, ale samedziałem też, że przedstawiciele
spółki powinni wskazać jej miejsce go prezydenta, który powołuje
zastępcze. Widocznie takie rozwią- i odwołuje swoich zastępców. Sprazanie się pani Molasy nie spodobało. wa targowisk natomiast ma być
Nie wiem, co pani Molasy zarzuca omawiana na najbliższej sesji rady.
mi w piśmie oraz kto się pod tym
Angela
pismem podpisał. Dotychczas nie
o miejscach, w których można
handlować, a w których nie. Ja
nie mam prawa niczego narzucać
zarządowi spółki, o czym panią
Molasy poinformowałem podczas
ostatniej rozmowie, na początku
tygodnia – mówi Jerzy Lenard.
Fot. Angela

Fot. Gabi

Zawrzało w minioną środę.
Spektakl „Czas matek”, zaplanowany na 14 sierpnia, wzbudził głośny
protest związkowców. – Jesteśmy w
dużej części ludźmi, którzy pamiętają aktorów Teatru Ósmego Dnia z
okresu stanu wojennego. Pamiętamy Wasze występy w różnorodnych
miejscach, salkach, kościołach.
Pamiętamy tematykę artystyczną
występów, która wspierała nas
duchowo i wspomagała w prowa-

trakcie obchodów w Jeleniej Górze
uroczystości poświęconych powstaniu NSZZ Solidarność – napisali w
liście podpisanym przez Franciszka
Kopcia, szefa jeleniogórskiej Solidarności.
Związkowcy określili oświadczenie Teatru Ósmego Dnia, który
kilka dni temu – ku oburzeniu
środowisk prawicowych – wystąpił
w obronie skandalizującego posła
Platformy Obywatelskiej Janusza
Palikota – jako „kubeł zimnej
wody”.
– Człowiek ten swoim postępowaniem niszczy wszystkie idee,
które dla nas ludzi Solidarności
były i są ważne. Tym bardziej jesteśmy zszokowani postawą aktorów
„Teatru Ósmego Dnia”, których
dotychczas wspominaliśmy jako
ludzi budujących wartości sprawiedliwości, solidarności i prawdy
– piszą solidarnościowcy.
Jako współorganizator obchodów w Jeleniej Górze 30 rocznicy powstania NSZZ Solidarność,
związkowcy zwrócili się do Jele-

Fot. Archiwum

Ogólnopolski skandal wisiał na włosku po liście
otwartym jeleniogórskiej
„Solidarności”, która sprzeciwiła się występowi na 30.
lecie związku kultowego
w kręgach opozycji Teatru
Ósmego Dnia z Poznania.
Wszystko przez oświadczenie „Ósemek” broniące zachowania posła PO Janusza
Palikota. Konflikt udało się
rozwiązać po mediacjach z
organizatorami.

Fot. Konrad Przezdzięk

Awantura o poznańskie „Ósemki”
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Muzealne mury do góry
Trwają prace przy rozbudowie nowego oraz modernizacji obecnego budynku
Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze, które to
zostaną ze sobą połączone
szklanym łącznikiem.

wykonawca będzie murował ściany
piętra. Dotychczas firma przygotowywała plac budowy, rozebrała elementy
małej architektury, które się na nim
znajdowały oraz wykonała wykop. Położona została też żelbetonowa płyta,
która stanowi fundament całego bu-

do góry. Do końca wakacji planujemy
zalać strop nad piętrem i rozpocząć
murowanie ścian. Do końca roku
natomiast chcemy wykonać około
60 procent całej inwestycji, czyli całą
dynku. W piwnicy obiektu znajdzie się budowlę z jej zadaszeniem. Będą też
dwanaście pomieszczeń, na parterze trwały prace wewnętrzne – mówi
dziesięć , na pierwszym piętrze sześć Norbert Piecuch, zastępca kierownika
i na drugim piętrze piętnaście.
budowy Przedsiębiorstwa Budowla– Wyszliśmy już z najtrudniejszego i
najdłuższego etapu prac ziemnych, teraz cała inwestycja będzie już piąć się
Na stulecie

Po muzealnym dziedzińcu nie ma już
śladu.

Pracownik Zakładów Wapienniczych w Wojcieszowie na nocnej
zmianie został wciągnięty do kruszarki. Do tragedii doszło 21 lipca.
Nikt nie wie, dlaczego mężczyzna
znalazł się w strefie zagrożenia, bo
był zatrudniony na zupełnie innym
stanowisku. Zwłoki mężczyzny (21
lat) z Mysłowa odkryli pracownicy
firmy, którzy zaalarmowali policję.
Ta zabezpieczyła całą dokumentację
firmy. Nad ustaleniem szczegółów
tragedii pracują też biegli z BHP oraz
prokuratura.

(Angela)
Przepraszam

Pisząc w ostatniej Jelonce o
ludziach z marginesu społecznego zamieszkujących rejon ulicy
Pijarskiej absolutnie nie miałem
na myśli znakomitej większości
wspaniałych i uczciwych jeleniogórzan z tego rejonu miasta.
Tych, którzy poczuli się dotknięci
moim sformułowaniem, z serca
przepraszam.

Była pani prezydent Jeleniej
Góry nie jest już prezesem
Jeleniogórskiej Przędzalni
Czesankowej Anilux. Po wygranym, ale unieważnionym
kwietniowym konkursie, jeleniogórska radna wycofała
się ze startowania w drugim
konkursie. Nowym prezesem
został Jacek Dutkowski z
Jawora.
Zofia Czernow, która funkcję prezesa Aniluxu sprawowała przez ostatnie
sześć lat, nie chce mówić o szczegółach i przyczynach unieważnienia
pierwszego konkursu na nowego
prezesa spółki, który z pozytywnym
wynikiem dla jeleniogórskiej radnej
odbył się w kwietniu.
– Prawda jest taka, że do pierwszego konkursu na nowego prezesa
Aniluxu startowałam tylko z poczucia
obowiązku, nie byłam przekonana, co
do dalszego prowadzenia tej firmy.
Kiedy niesłusznie unieważniono
pierwszy konkurs, i nie rozpatrzono

Angela
FOT. ANGELA/TEJO

– Rozbudowa i modernizacja naszego obiektu będzie przeprowadzona w niemal setną
rocznicę jego powstania. Muzeum wybudowano bowiem w 1914 roku i od tego czasu
nie były przeprowadzane tu nim większe inwestycje. Objętość tego obiektu zwiększy
się o około 200 procent. Po zakończeniu przebudowy będziemy mieli więcej miejsca na
ekspozycje, sale wystawowe i pomieszczenia biurowe. Obiekt zostanie też dostosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście będzie poprowadzone przez szklany łącznik, a na pierwszym piętrze pojawi się większa ekspozycja szkła. Stworzone zostaną
też lepsze warunki do przechowywania eksponatów – mówi Gabriela Zawiła, dyrektor
Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
Przebudowa muzeum ma się zakończyć w I kwartale 2012 roku. Inwestycja została
dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W miejscu nowo powstającego
budynku o powierzchni użytkowej
2320 m kw., wykonywane są ściany
żelbetowe piwnic. W tym tygodniu

Śmierć w kruszarce

no-Usługowego OZ-BUD z Wrocławia.
Równorzędnie trwa modernizacja
piwnic obecnego budynku muzeum.
Już skute zostały tam posadzki i
część tynków. Dwa obiekty połączy
konstrukcja stanowa obudowana
szkłem.
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Eska w naszym
eterze
Rozpoczęła się emisja sygnału
Radia Eski Wrocław w Jeleniej Górze
– informuje portal Radio Polska. O
tym, że Eska jest słyszalna w stolicy
Karkonoszy, donieśli nam również
Czytelnicy. – Sygnał nadawany
jest na częstotliwości 104,9 MHz identycznej jak ta, na której stacja
nadaje z góry Ślęża - z obiektu firmy
RS TV na Wzgórzu Kościuszki. Moc
ERP to 100 W – czytamy na portalu
Radio Polska. Radio Polska przypomina, że na podobnej zasadzie
nadaje Muzyczne Radio w Bogatyni
(powielona częstotliwość 106,7
MHz ze Świeradowa-Zdroju), Radio
Elka Głogów w Lubinie (powielona
częstotliwość 89,6 MHz) czy RMF
MAXXX Nowy Sącz w Nowym Sączu
(powielona częstotliwość 104,6 MHz
z Krynicy-Zdroju).

(quente)

Zofia Czernow już nie rządzi
Co potem?
Nie wie
Przez najbliższy miesiąc Zofia Czernow
zamierza wykorzystać zaległy urlop i
wypocząć. Po powrocie chce zająć się
działalnością społeczną, którą, jak mówi,
dotychczas zaniedbywała, a następnie
zastanowi się co dalej. Eksprezes była
w latach 1993 – 1998 prezydentem
Jeleniej Góry, w okresie od 1998 –
2002 – przewodniczącą rady miasta.
Dyrektorowała też jednemu z oddziałów
Banku Zachodniego. Bez sukcesu
startowała w wyborach samorządowych
2002. Obecnie jest radną z klubu Nasz
Dom (jednoosobowy), a także przewodniczącą komisji finansów.

mojego zażalenia na tę decyzję, postanowiłam, że nie będę startować w
kolejnym konkursie. Z Jeleniej Góry w
drugim konkursie nikt nie startował,
ale duże zainteresowanie wykazali
kandydaci z całej Polski – mówi Zofia
Czernow.
Dotychczasowa prezes za największy swój sukces sześcioletniej pracy w
Aniluxie uznała utrzymanie firmy i jej
produkcji na rynku w dobie największego kryzysu. – W całej Polsce takich
zakładów jak Anilux zostało w sumie
dwa, spółka jeleniogórska i firma z
Łodzi. Pozostałe firmy zbankrutowały.
Mnie udało się ją utrzymać i uważam,
że jest to mój spory sukces – mówi była
prezes Aniluxu. Mniej optymistyczną
wizję firmy ma załoga, która skarży
się zadłużenie i niskie płace.

Świadomy trudności
Nowy prezes, Jacek Dutkowski (44 lata) mieszka obecnie w Jaworze. Od 20 lat pracował w
wielu firmach: KGHM Polska Miedź, Legmat, Nowej Telefonii Dialog, w Polskich Spółkach Fińskiej
Korporacji Fortum oraz u hiszpańskiego producenta sprzętu AGD Fagor.
– Ukończyłem studia o kierunku systemy zarządzania, ale zawodowo byłem przez lata specjalistą
ds. zarządzania zmianami i restrukturyzacji firm. Jestem więc świadomy trudności zadania, jakie
mnie czeka. Chcę przywrócić dumę tego zakładu – mówi nowy szef Aniluxu.

(Angela)
FOT. ANGELA

Obecnie jeleniogórska spółka Anilux zatrudniająca około 120 osób jest wystawiona do prywatyzacji.

Riderzy nie wierzą obietnicom

Konrad Przezdzięk
Na grzyby

Po upalnych dniach i sporej porcji
wilgoci w lasach i parkach pojawiły
się pierwsze borowiki szlachetne.
Grzybiarze mają nadzieję na udany
sezon. Znawcy przestrzegają też
„niedzielnych” grzybiarzy przed
zbieraniem młodych osobników,
zwłaszcza grzybów blaszkowatych.
To właśnie czas wzrostu owocników stwarza ryzyko pomyłki,
gdyż młode kapelusze gatunków
trujących łatwo pomylić ze znanymi
i smacznymi.

Los cieplickiego
skateparku jest
przesądzony. Powstanie tam parking dla Muzeum
Przyrodniczego
przeniesionego
do zespołu pocysterskiego.
S a m o r z ą d owc y
zapewniają inną
lokalizację, pasjonaci są nieufni.

(tejo)

25 lipca na terenie skateparku
odbyła się impreza protestacyjna
Monster & Pandemia BMX Jam pod
hasłem: zgoda buduje, niezgoda
rujnuje. Zaproszono zastępcę prezydenta Jeleniej Góry Miłosza Sajnoga
oraz z dzieci z Domu Dziecka, będące głównymi beneficjentami akcji
charytatywnej firmy Transmission,
której pomagają skate’owcy oraz
ojcowie Pijarzy.
Miłosz Sajnog pochlebnie wypowiadał się na temat całej akcji
młodzieży. Powiedział, że skatepark
nie zniknie z Cieplic. Po zajęciu

terenu, gdzie znajduje się obecnie,
będzie przeniesiony na około dwa
lata na teren Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych lub Szkoły
Podstawowej nr 3 w Cieplicach.
Później na Osiedlu Widok powstanie
profesjonalny teren dla miłośników
tych ekstremalnych rozrywek.
Riderzy nie chcą jednak zbyt
wierzyć tym obietnicom. Ich sport
jest na cenzurowanym i miasto
niechętnie otwiera nowe obiekty.
Oby miło ich zaskoczono.

(Natasza)
FOT. NATASZA

Superkandydat 2010

z dnia 29.08.1997 r.(DzU nr 133, poz. 883)

wą o ochronie danych osobowych

danych w celach rekrutacji zgodnie z Usta-

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich

...............................

..............................

. ............................... .

..............................

...............................

.......................................

email...............................

Imię, nazwisko, adres

Dane głosującego:

.......................................

.......................................

………………..................

Mój Superkandydat to:

Grażyna Malczuk
Marek Obrębalski
Hubert Papaj
Robert Prystrom
Jadwiga Reder-Sadowska
Miłosz Sajnog
Sylwester Urbański
Marcin Zawiła

dentów. Mamy nadzieję, że zarówno na łamy portalu Jelonka.com, aby
Państwo, jak i kandydaci potraktują ten dać też szansę udziału w niej internautom.
plebiscyt jako wakacyjną rozrywkę.
Zabawa potrwa do końca września.
RED
W ostatniej fazie zostanie przeniesiona

PLEBISCYTOWY

Nasze typy:
Zofia Czernow
Józef Gajewski
Zygmunt Korzeniewski
Józef Kusiak
Tadeusz Lewandowski
Jerzy Łużniak
Marzena Machałek

Za idącą niemal głos w głos czołówką
– przepaść. 15 głosów wciąż ma Hubert
Papaj, 8 głosów zgromadził Sylwester
Urbański. Po cztery kupony dla: Józefa
Kusiaka, Zofii Czernow i Zygmunta
Korzeniewskiego, trzy dla Jerzego
Łużniaka. Widać – sezon wakacyjny w
pełni. A wybory do samorządu lokalnego już jesienią!
Co tydzień na łamach „Jelonki” będziemy drukowali kupon oraz wstępną
listę uczestników zabawy opartą na
przedwyborczych spekulacjach w
gronie samorządowców. Wy, Czytelnicy,
możecie głosować zarówno na te osoby,
jak też wskazywać Waszych preten-

KUPON

Bawimy się w wytypowanie osoby, która – Waszym zdaniem –
najlepiej spełni misję prezydenta Jeleniej Góry w nadchodzącej,
kolejnej kadencji. Robert Prystrom dogonił Marka Obrębalskiego: obaj panowie mają po 29 głosów. Trzeci jest jeszcze nie tak
dawno lider Marcin Zawiła (27 głosów).

Co tydzień na łamach „Jelonki” będziemy
drukowali kupon oraz wstępną listę uczestników zabawy opartą na przedwyborczych
spekulacjach w gronie samorządowców.
Wy, Czytelnicy, możecie głosować zarówno
na te osoby, jak też wskazywać Waszych
pretendentów. Mamy nadzieję, że zarówno
Państwo, jak i kandydaci potraktują ten
plebiscyt jako wakacyjną rozrywkę.
Zabawa potrwa do końca września. W
ostatniej fazie zostanie przeniesiona na
łamy portalu Jelonka.com, aby dać też
szansę udziału w niej internautom.
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Awanse od marszałka
Człowiek, którego
udział w aferze hazardowej nie jest w
pełni wyjaśniony,
wręczał w miniony
piątek policjantom
odznaczenia i nominacje na wyższe
stopnie podczas
zorganizowanego
z pompą, choć z tygodniowym opóźnieniem – święta
policji.

– mówił do mundurowych
generał Matejuk.
Szef komendy w Jeleniej Górze insp. Zbigniew
Ciosmak zbierał gratulacje
i wiązanki kwiatów. Ta od
Marka Obrębalskiego, prezydenta Jeleniej Góry, miała
wkomponowany model radiowozu. Prawdziwy wóz
techniczny policja dostała
od KGHM oraz Sejmiku
Dolnośląskiego.
Z awansów i odznaczeń ucieszyli
się też policjanci, w
których gronie był
młodszy inspektor
Zakładanie
(wcześniej podingeneralskiego
spektor) Zbigniew
Markowski, zastępca
munduru bywa – bez
pomocy asystenta – komendanta miejskiego
policji w Jeleniej Górze.

kłopotliwe.
Sala FD była w miniony piątek pełna
ważnych osobistości.

Rośnie „Biedronka”
w Sobieszowie
Kościół, kilka małych sklepików, a niedługo – Biedronka. Taki będzie krajobraz Sobieszowa przy ulicy
Cieplickiej. Nowa placówka
handlowa zaczyna nabierać kształtów, a wraz z jej
rozwojem trwają dyskusje
dotyczące zapotrzebowania
na taki sklep w dzielnicy pod
Chojnikiem.
– To dobra inwestycja. Nie będę
musiała płacić za 5 litrów wody 4,
80 zł tylko pójdę do wygodnego,
przestronnego sklepu gdzie kupię ją
za 1,49 zł – mówi jedna z mieszkanek. Sprzedawczyni sklepu mięsnego
twierdzi, że otwarcie marketu podniesie jej dochody, ponieważ ludzie
nie dostaną tam świeżego mięsa,
więc przejdą kilka kroków i wstąpią
do niej.
Nie wszyscy miejscowi handlowcy
są pełni entuzjazmu. – Bardzo możliwe, że będziemy musieli z mężem zamknąć sklep, a to zablokuje zarobki,
z których utrzymujemy całą rodzinę

REKLAMA

Mowa o marszałku
Sejmu RP, pełniącym
obowiązki prezydencie
Polski Grzegorzu Schetynie (Platforma Obywatelska), który – w otoczeniu
najważniejszych osób
na Dolnym Śląsku i w
Jeleniej Górze, pojawił się
29 lipca w Filharmonii
Dolnośląskiej. Schetyna
– wraz z komendantem
głównym policji gen.
Andrzejem Matejukiem
– chwalili jeleniogórskich stróżów prawa i
dziękowali im za poświęcenie w trudnej misji. –
Jesteście zawodowcami

Grzegorz Schetyna i
Rafał Jurkowlaniec,
wojewoda dolnośląski

– mówią właściciele pobliskiego
sklepu spożywczego. Posiadacze
delikatesów od razu się poddali i
zwiną interes po otwarciu Biedronki.
Wielu mieszkańcom nie podoba się
okolica, w której market powstaje.
– Biedronka mogłaby stanąć gdzieś
pod Chojnikiem, albo koło starego
basenu – usłyszeliśmy.
W tej chwili koło Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa i pizzerii
„Colloseum” w ramach budowy są
montowane rury ściekowe wraz z
pompami oczyszczającymi wodę. Biedronka jest położona znacznie wyżej od
podłączonych do niej rur ściekowych.
W momencie znacznego podwyższenia
się poziomu wody we Wrzosówce jest
ryzyko zalania terenu marketu.

(Natasza)
FOT. NATASZA
Tablice informacyjne o budowie są zawieszone w miejscu niedostępnym dla
przechodnia. Termin zakończenia prac
jest nieznany.

Zbigniew Markowski gratuluje kolegom
awansu.

(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

AKTUALNOŒCI

Cenne odkrycie w Zdrojowym

Przepiękne zabytkowe malatury przedstawiające turkusowe
gryfy odkryli konserwatorzy
prowadzący prace w Teatrze
Zdrojowym w Cieplicach.
Pochodzące z XIX wieku malatury
zostały zakryte podczas prac remontowych prowadzonych w teatrze w latach
60. ubiegłego stulecia. W ich miejsce
trafiły obrazy Stanisława Brodziaka
namalowane na płótnie. Obecnie prowadzona rewalo-
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(złudzenie trójwymiarowości). Płótna
pędzla St. Brodziaka będą eksponowane
w innym miejscu.
– Przypuszczaliśmy, że oryginalna
malatura tam jest, ale byliśmy przekonani, że w gorszym stanie – mówi
Bogdan Nauka, dyrektor Zdrojowego
Teatru Animacji, gospodarza Teatru
Zdrojowego. Gryfy wymagają oczywiście ręki konserwatora, ale nie będą to
zbyt skomplikowane prace, bo malunki
wyglądają prawie jak nowe. Póki co
zakryte są częściowo rusztowaniami i
trudno podziwiać je w całej okazałości.

ryzacja i modernizacja teatru zakłada przywrócenie
mu wyglądu sprzed ponad 150 lat. Będzie to możliwe po konserwacji
Dlatego płótna Brodziaka zostały zdjęte. plafonu i zdjęciu rusztowań.
(tejo)
Oczom konserwatorów ukazały się
FOT. KONRAD
świetnie zachowane turkusowe gryfy,
namalowane techniką iluzjonistyczną
PRZEZDZIĘK

Dźwig aż z Berlina
Potężny żuraw z Berlina będzie w tym tygodniu wykorzystany do montażu ważącej blisko 34
tonu technologii sceny. W polskich firmach nie udało się znaleźć urządzenia, które byłoby w
stanie wykonać tę robotę w warunkach, które panują w otoczeniu Teatru Zdrojowego.

Kaleczenie języków na miejskiej witrynie
Tłumaczenia bywają albo
wierne, albo piękne. Te, które cudzoziemiec przeczyta
na oficjalnej stronie Jeleniej
Góry należą do jeszcze innej
kategorii: złe i ośmieszające
nasze miasto.

Wzbogaciliśmy miejską witrynę o jej
obcojęzyczne wersje – mówi Marek
Obrębalski.

Na pozór wygląda to imponująco:
strona miasta w językach obcych
miast zaprzyjaźnionych z Jelenią
Górą. O tym, co dzieje się w Jeleniej
Górze, dowiedzą się więc Czesi,
Amerykanie, Duńczycy, Francuzi,
Rosjanie, Meksykanie z Tequili, a
nawet Chińczycy. – Wzbogaciliśmy
naszą stronę internetową o jej obcojęzyczne wersje – pochwalił się
prezydent miasta Marek Obrębalski
– wykorzystując automatycznego
tłumacza internetowego.
Czar pryska, jeśli ktoś język obcy
zna. Trudno w Jeleniej Górze o
sinologa, ale osoby ze znajomością
angielszczyzny, niemczyzny, czeskiego, francuskiego czy hiszpańskiego

załamują ręce. W tekstach tłumaczonych roi się bowiem od lapsusów,
niezręczności i innych uchybień, o
które nietrudno przy bezmyślnym,
w tym przypadku – maszynowym
tłumaczeniu.
Ratusz jeleniogórski zgodnie z niemieckim brzmieniem strony mieści
się przy Rathausplatz, a z francuskim: Place de la Mairie. Tymczasem
takich toponimów nie powinno się
tłumaczyć wcale. Kuleje składnia,
gramatyka. – Osoba znająca język
obcy nawet w stopniu biegłym mie-

wa problem z właściwym doborem
odpowiednika słów, a co dopiero
„głupi” tłumacz internetowy – mówi
Piotr Wołkowski, tłumacz języka
portugalskiego. Pozostaje jedynie
mieć nadzieję, że nasi przyjaciele z
bliska i daleka nie będą zaglądali na
tłumaczone wersje oficjalnej witryny
miasta.

Konrad Przezdzięk
FOT. WWW.
JELENIAGÓRA.PL
FOT. TEJO

Na stronie internetowej mieszkańcy mogą też obejrzeć wizualizacje realizowanych w Jeleniej
Górze zadań, które zostały dofinansowane z unijnych pieniędzy. Przykładem są wizualizacje
term cieplickich, rewaloryzacja Parku Zdrojowego, odbudowa Młynówki, remont Zespołu
Szkół i Placówek Specjalnych przy ulicy Kruszwickiej, modernizacja Bursy Szkolnej przy ulicy
Kilińskiego czy budowa Centrum Szkolenia Zawodowego oraz Hali Sportowej przy Zespole Szkół
Technicznych Mechanik. Wszystkie te projekty są dostępne po wejściu na stronę www.jgora.
pl, w zakładce „fundusze unijne” i podzakładce „inwestycje i projekty unii europejskiej”. Lada
dzień dojście do tych wizualizacji będzie jeszcze łatwiejsze, zostanie ono bowiem zamieszczone
na głównej stronie i nie trzeba go będzie szukać głębiej w zakładkach.
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Czarne chmury nad MZK

Przestarzały tabor i brak komfortu
przejazdu – to tylko jedne z grzechów
przewoźnika.
– Niepewność jutra: tak krótko można określić sytuację w
Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym. Wprawdzie pasażerowie mogą odetchnąć,
bo od sierpnia nie zapłacą
więcej za bilety (uchwałę
rady zaskarżył wojewoda),
ale od września ma wejść w
życie plan drastycznych cięć.
Stąd niepewność i lęk załogi
przewoźnika przed redukcją etatów i zwolnieniami z
pracy.
Od sierpnia ceny biletów miały
nieznacznie wzrosnąć: zniknąć miały
uciążliwe dla pasażerów i kioskarzy
końcówki cen, a dzieci do lat czterech
miały jeździć autobusami za darmo.
Do końca roku zmian nie będzie.
Uchwałę o zmianach taryf, podjętą z
początkiem czerwca, wojewoda dolnośląski skierował do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego.
W skardze zarzuca radzie miasta
istotne naruszenie ustaw i domaga
się unieważnienie uchwały oraz
wstrzymania jej wykonania. Główne zarzuty dotyczą m.in. tego, że
uchwała odnosi się tylko do jednego

przewoźnika – Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, a nie do wszystkich
przewoźników z terenu gminy, które
mogłyby świadczyć usługi zbiorowego
transportu lokalnego.
Wojewoda zarzuca też radzie podejmowanie decyzji m.in. o wysokości
opłat dodatkowych i manipulacyjnych, tworzenie regulaminu o warunkach i sposobie korzystania z usług
komunikacyjnych oraz dodatkowych
kwestii związanych z technicznymi
rozwiązaniami, m.in. typu jakość
papieru do druku biletów itp., do
czego prawo przysługują nie radzie,
a przewoźnikowi.
Wytyka też niewprowadzenie do
uchwały zapisu o ulgach przysługujących studentom i kombatantom oraz
osobom będącym ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego, a
także cywilnym niewidomym ofiarom
działań wojennych.

Pedantyczny wojewoda

Zastępca prezydenta Jerzy Lenard
tłumaczy natomiast, że czerwcowa
uchwała została podjęta na dotychczasowych zasadach, jakie obowiązywały
od lat. Zdziwiony rozkłada więc ręce
i nie rozumie celu, jaki skargą chciał
osiągnąć wojewoda.

– Oczywiście w
punktach,
które zostały
nakreślone,
poprawimy
te kwestie,
ale trzeba
podkreślić,
że nie ma w
nich żadnych
istotnych naruszeń prawa. Nie są to
błędy merytoryczne, ale
raczej doszukiwanie się
przez służby
wojewody
drobiazgów.
Słyszałem
już od wielu gmin
skargi co do
pracy służb
prawnych
wojewody, które robią doktoraty na
prostych uchwałach gmin, uniemożliwiając ich normalne funkcjonowanie
– mówi Jerzy Lenard.
Zgodnie z tym co zostało zapisane
w skardze, zmienimy tytuł uchwały,
by odnosił się on do wszystkich
przewoźników z terenu gminy. Wprowadzimy też wpis o ulgach, którego
w obecnej uchwale nie wpisaliśmy,
bo jest on częścią aktu prawnego
wyższego rzędu. W związku z tym
nie mieliśmy obowiązku wpisywania
go do uchwały, ale dla czytelności
dokumentu to zrobimy – zapewnia
samorządowiec.
Kwestie, o których powinien decydować przewoźnik, a nie rada,
pozostawimy też w gestii firmy przewozowej. – Takie zapisy funkcjonują
w obecnej taryfie, jak również w
uchwałach większości miast w Polsce.
Teraz albo poczekamy na rozstrzygnięcie sądu, albo podejmiemy decyzję
o wprowadzeniu tych zmian najprawdopodobniej na najbliższej sesji rady.
Zmianę taryfy w życie wprowadzimy
najprawdopodobniej dopiero od przyszłego roku, by nie robić zamieszania
– mówi Jerzy Lenard.
Dla pasażerów zmieni się więc tylko
czas wprowadzenia nowych cen, nic

więcej. Wojewoda nie
kwestionuje bowiem
u c h wa l o nyc h c e n
biletów, ale
inne kwestie, o których wspomniałem.

Hasła w budynku MZK pachną minioną
epoką.

Ostre cięcia

Tymczasem większe emocje wywołała druga zmiana, jaka miała
być wprowadzona tuż po zmianie
taryfy. – To bardzo poważne cięcia,
których się boimy. Celem mają być
oszczędności ponad dwóch tysięcy
kilometrów dziennie. To bardzo dużo.
Muszą się z tym wiązać zwolnienia z
pracy – zadzwonił do nas proszący o
anonimowość pracownik MZK.
Marek Woźniak, prezes MZK, twierdzi, że dotychczas nie dotarły od rady
do spółki ostateczne decyzje w tej
sprawie, a planów komentować nie
chce. Bardziej rozmowny jest Jerzy
Lenard. – Całość zmian, jakie zaproponowaliśmy, w tym zmiany ilości
kursujących autobusów, była związana z taryfą. W związku z tym, że w
taryfie zrobiliśmy rozróżnienie cen
biletów do jednej linii i do całej sieci,
jest kuriozalnym wręcz utrzymywanie
linii, która ma pięć kursów dziennie –
mówi wiceszef miasta.
Nikt takiego biletu po pierwsze nie
kupi, a poza tym są to kursy, które
w 90 procentach pokrywają inną
główną ścieżkę trasy przejazdu. Te
zmiany są po prostu nieuniknione,
nie możemy sobie pozwolić na wydawanie naprawdę dużych pieniędzy z
budżetu na wożenie powietrza – dodaje samorządowiec.
Analizując napełnienie autobusów,
zaproponowano zmiany przebiegu
autobusów i likwidację części kursów, które się pokrywają, jak np.
linii nr 7 i 27. W zamian miały zostać
wprowadzone nowe linie, nie tylko
pośpieszne, ale również normalne.
Powstały założenia, jak to powinno
wyglądać w odniesieniu do nowej
taryfy. – Teraz MZK musi spróbować
zrobić z tego sensowny rozkład jazdy
– mówi Lenard.
Miasto nie chce cięć etatów kierow-

bę nadgodzin. Po wprowadzonych
ców, ale – oczywistym jest – że przy zmianach tych nadgodzin po prostu
ograniczeniu zasięgu przewoźnika i nie będzie, a jeśli zajdzie potrzeba
zmniejszeniu ilości przejeżdżanych zmniejszenia zatrudnienia to jedynie
kilometrów, takie cięcia nastąpić
drogą odejścia ludzi na ememuszą. Tyle że to nie sarytury – mówi wiceszef
morząd jest pracodawcą
miasta. Jak to będzie
przewoźnika, który – po
rzeczywiście? Pokaże
przekształceniach – jest
przyszłość.
spółką prawa handloAngelika
wego i sam decyduje o
Grzywacz
poziomie zatrudnienia.
FOT. TEJO
– W gestii prezesa
spółki leży racjonalne
gospodarowanie swoja
załogą. Wiem, że obecnie
cały czas brakuje
kierowców,
przez co
wielu pracujących
w MZK
m u s i
b r a ć
dużą
licz-

Prezes Marek Woźniak szefuje miejskiemu
przewoźnikowi od końca lat 70. XX wieku.

Nasz komentarz
Mimo zmian, które w ubiegłym roku objęły zakład budżetowy sprawiając, że stał się spółką
prawa handlowego, dla pasażerów zmieniło się niewiele. Tabor wciąż jest przestarzały, autobusy
jeżdżą stadami, a do komfortu dojazdów – zwłaszcza w godzinach szczytu – daleko. Niewiele
zmieniła się też struktura całej firmy, w której wciąż pachnie czasami sprzed 1989 roku. Nawet
jej szef zaczął pracę jeszcze w „tamtej” Polsce. Trudno nie mieć wrażenia, że restrukturyzacja
MZK przypomina zasypywanie pryszcza pudrem. Zasadnicze zmiany wciąż jeszcze się nie
dokonały. Dylemat wciąż ten sam: jak je przeprowadzić, aby nie ucierpiała załoga, a skorzystali
pasażerowie. Nikt nie potrafi znaleźć skutecznego sposobu.
Konrad Przezdzięk

Kąpiel w termach od 2012 roku
Z początkiem sierpnia Jele- Przedsiębiorcy zaproponowali kwotę Zdrojowego
nia Góra podpisze umowę z blisko 42 mln 778 tys. zł, czyli o 6,4 na terenie o
wyłonionym w minioną środę wykonawcą na budowę
Term Cieplickich Dolnośląskiego Centrum Rekreacji.
Prace wykona konsorcjum
firm Tiwwal z Warszawy
oraz Holma z Babic, które
złożyło ofertę z kwotą niespełna 42,8 mln zł. Termin
zakończenia plac planowany jest na 30 listopada 2011
roku.
Do przetargu na budowę Term
Cieplickich Dolnośląskiego Centrum
Rekreacji Wodnej, zgłosiło się pięć
firm, w tym z Leszna, Wrocławia i
Karpacza. Najkorzystniejszą ofertę
złożyło konsorcjum, którego liderem jest firma Tiwwal z Warszawy.

rekreacyjnego z wykorzystaniem wód termalnych o właściwościach leczniczych i profilaktycznych.
– Uroczyste podpisanie umowy odbędzie się w połowie sierpnia. Prace
mln zł mniej od szacownych kosztów powierzchni 1,4 ha nabytym przez rozpoczną się jeszcze w tym roku,
miasto od PMPoland. Do zadań wy- zakończą się w listopadzie przyszłego
inwestycji.
Termy cieplickie do listopada przy- konawcy będzie należało wykonanie roku. Następnie będą przeprowadzoszłego roku staną nieopodal Parku całorocznego kompleksu basenowo-

n e
wszelkie odbiory i
obiekt zacznie służyć
mieszkańcom i miłośnikom rekreacji
wodnej od 2012 roku
– mówi Marek Obrębalski, prezydent miasta Jelenia Góra.

Angela
FOT. UM/TEJO

Na parterze dwukondygnacyjnego obiektu, o powierzchni
użytkowej ponad 5690 m kw., długości ponad 70 m oraz
wysokości ponad 11 m, ma się pojawić hol, portiernia,
szatnie, toalety, stanowiska kasowe wyposażone w system obsługi klienta, natryski, przebieralnie wyposażone w
450 szafek i sieć basenów, brodzików i wodnych atrakcji.
Basen rekreacyjny będzie wykonany ze stali nierdzewnej o
powierzchni lustra wody ponad 438 metrów kw. i głębokości od 1,10 do 1,60 m. Będzie on wyposażony w cztery
tory do pływania o długości 25 metrów i liczne atrakcje
tj. leżanki wodne, dziką rzekę, gajzery wodne, tryskacze,
grzybek i grotę wodną. Pojawią się tu również dwa brodziki
z atrakcjami, baseny termalne, zjeżdżalnie, jacuzzi, zespół
odnowy biologicznej i zespół rekreacyjny z basenem
zewnętrznym o powierzchni ponad 334 m kw.
Na pierwszym piętrze pojawi się zespół gastronomiczny z
zapleczem na około 40 osób i antresola widokowa.
Szacuje się, że pracę w tym obiekcie znajdzie około 20
osób, a co roku korzystać z niego będzie około 200 tys.
mieszkańców i turystów.

ROZMAITOŒCI

NA EKRANACH I NA ŁAMACH

Tyle zjemy,
ile zrobimy
To hasło nie pochodzi ze słusznie minionej epoki. Jest jednym z
podstawowych prawideł ekonomii,
które powinniśmy przyswajać sobie z mlekiem matki. Często jednak
zapominamy o treści zawartej w
tytule. Pomagają nam w tym kuszące reklamy banków w telewizji
namawiające nas do zaciągania
„łatwobrlanych” pożyczek ustami
aktorów i celebrytów.
Nasz społeczeństwo zadłuża się
każdego roku coraz bardziej. Używamy kart kredytowych, kupujemy
na raty. Choć daleko nam jeszcze
do stanu zadłużenia na przykład
mieszkańców Stanów Zjednoczonych, to powoli powinno do nas
docierać, że coś jest z naszymi
wydatkami nie tak.
Nowo wybrany prezes Narodowego Baku Polskiego, były premier, Marek Belka nigdy w życiu
nie wziął żadnego kredytu. Jedni
powiedzą, być może jest bogaty i
nie musiał. Belka tłumaczy to, że
kredyt jest niebezpieczny i ryzykowny w związku z czym on ich nie
lubi. A my? Nie brak w Polsce ludzi
inteligentnych. Mimo to, ktoś od
wielu lat usiłuje zrobić nas w konia.
Rządzący niezależnie od swojej
barwy politycznej i głoszonych
poglądów, wydają z publicznych
pieniędzy więcej niż mają.
Tłumaczą to na wiele sposobów,
a to potrzebami społecznymi, a to
wydatkami sztywnymi, a to stymulacją gospodarki, a to ochroną
najbiedniejszych. Zawsze znajdą
powód, by wydawać więcej złotówek i co najważniejsze nie do końca
swoich. Oczywiście wiem, że dziś
liczy się szybkość obrotu pieniądza.
Że to konsumpcja wewnętrzna
ratuje polską gospodarkę w dobie
kryzysu, ale to za mało.
Ja jako konsument i zwykły
człowiek, jeśli wydam więcej niż
zarobię, to nie będę jadł, bo nie
będę miał za co. Jeśli jednak jest się
państwem, to jest zupełnie inaczej.
Jeśli nie pasują przepisy to się je
zmienia, jeśli brakuje pieniędzy to
jakiś fundusz pożyczy i Wytwórnia
Papierów Wartościowych. Jak
pokazały ostatnie przykłady, mimo
ewidentnej logiki, nikt nie zdecyduje się na bankructwo państwa
w Europie.

Polska też nie ma czystej karty.
Też po stronie wydatków możemy
znaleźć wiele złych rozwiązań.
Rząd nic nie mówi o radykalnych
oszczędnościach i ja to rozumiem:
były jedne wybory, a przed nami
są kolejne. Tyle tylko, że ja chcę
aby moje dzieci nie musiały płacić
długi narosłe w moich czasach,
tak ja musze płacić za długi z lat
minionych. Dlatego wzywam, aby
zacząć od edukacji. Uczyć już od
najmłodszych klas hasła: tyle zjemy
ile wyprodukujemy. Nie da się jeść
więcej niż się wytworzyło, bo albo
się kradnie, albo się oszukuje. A ja
się tego brzydzę.
Jestem przedsiębiorcą i na co
dzień spotykam się z wieloma problemami dotyczącymi prowadzenia
firmy. Spotkałem ostatnio znajomego, który po kilku latach życia
na kredyt i przejadaniu bankowych
pieniędzy znajduje się na granicy
upadłości. Nie wiem, jak może spać
spokojnie, gdy nie ma pewności że
za chwilę, jego misterna konstrukcja rolowania długów i przesuwania terminów płatności się zawali.
Twardo jednak przekonywał mnie,
że on sobie godnie pożył i na pewno
jego problemy skończą się wkrótce,
bo muszą. Nie zamierza on również
zmieniać swojego dotychczasowego stylu życia.
Brak nam jako społeczeństwu
naturalnej skłonności do oszczędzania. Mamy głęboko zapisane w podświadomości, że tylko kombinując
można dojść do dużego majątku,
a oszczędzają tylko frajerzy. Obca
jest nam mentalność protestancka,
wzywająca do skromnego życia
i oszczędności. My lubimy dużo
i szerokim gestem. Postaw się, a
zastaw się! Najważniejszy jest duży
telewizor lub zachodni, najlepiej
niemiecki samochód.
Na koniec trochę czarnego humoru. Choć bez podwyżek podatków się nie obejdzie, należy zachować optymizm. Ci którzy wydają
ponad zarobki i tak będą robić to
nadal, ci co są oszczędniejsi też się
nie zmienią. Po prostu zmienimy
przepisy ekonomi na własny użytek
i tak długo będziemy kombinować,
aż nadejdzie kolejny kryzys.

Wasz Wiktor Marconi

PLOTKI
I FAKTY
Geografia polityczna

Fot. Konrad Przezdzięk
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Na imprezach uświetnianych
obecnością bardzo ważnych osób
warto czasem skupić się nie tylko
na retoryce przemówień. Kto z
kim siedzi? Kto z kim się wita?
Czy się uśmiecha? Czy też może
siedzi z grobową miną i wzrokiem
w jeden punkt wbitym. Podczas
uroczystości święta policji prezydent Marek Obrębalski siedział
daleko od marszałka Grzegorza
Schetyny, swojego partyjnego
guru. Tajemnicą poliszynela jest,
że panowie niezbyt się lubią. Szef
Jeleniej Góry wolał nawet miejsce
obok starosty Jacka Włodygi, z
którym – jak to wróble ćwierkają
– często drze koty. W oddali od
wszystkich usiadł Marcin Zawiła,
poseł PO, który ani myślał zająć
miejsca obok posłanki Elżbiety Zakrzewskiej (UP). Pośrodku – bliżej
biskupa Stefana Cichego – zasiadł
wicemarszałek dolnośląski Jerzy
Łużniak, wyraźnie podkreślając swój dystans do pozostałych
zgromadzonych. Z kolei Grzegorz
Schetyna po uroczystościach
szybko odjechał rządową limuzyną w otoczeniu „borowików”.
Czyżby aż tak bardzo spieszyło mu
się, aby uciec z jeleniogórskiego
kociołka?
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– Wy, jeleniogórscy policjanci,
jesteście zawodowcami!

– Wysiadają przy was nawet
przy was robocopy i batmani!

Z mocną głową

Przed wytypowaniem delegacji
Jeleniej Góry na uroczystości
jubileuszowe we Władymirze
(Rosja), kandydatom postawiono
jeden warunek: mocna głowa.
Nie sprecyzowano dokładnie, czy
chodzi o odporność na uderzenia,
czy też na coś zupełnie innego.
Co ciekawe – zgłosiło się tylu
chętnych – że trzeba było losować
delegatów. Jedynie Miłosz Sajnog,
zastępca prezydenta, miejsce miał
zaklepane jako doświadczony
w bojach twardo, przepraszam,
mocnogłowych Rosjan.

(anzol)
Uwaga!
Wszelkie podobieństwo osób i faktów do zdarzeń, które mają miejsce
w rzeczywistości, jest na tej kolumnie
zupełnie przypadkowe. Dlatego prosimy
Czytelników o potraktowanie tych wiadomości zupełnie na poważnie lub z dużym
przymrużeniem oka.

– A kolizje zdarzają się nawet
Kubicy w Formule I…

Inspektor generalny Andrzej Matejuk, komendant główny policji.

(anzol)

Redakcja

OKIEM NACZELNEGO

Odpady
historii
Sierpień to miesiąc szczególny:
naznaczony w historii zrywami
powstańczymi, czy też ruchami
niepodległościowymi. Różnie – z perspektywy lat – ocenianymi i zawsze
wzbudzającymi skrajne poglądy: od
stawiania na piedestale dziejów, po
kopniaka na śmietnik historii. Z biegiem czasu ta druga tendencja zdaje
się przeważać, a dokonania wynikłe z
tamtych wydarzeń trafiają w cień.
Powstanie Warszawskie. Dla jednych czyn chwały niebagatelnej, dla
innych – zbrodnia: zupełnie niepotrzebne poświęcenie setek tysięcy
istnień. Spalenie na stosie płonącej
stolicy życiowych planów kilku pokoleń ich mieszkańców. Spopielenie
dziedzictwa dziejów.

Sześćdziesiąt sześć lat po tamtych jesiennych dniach zdobycze
techniki pozwalają na odtworzenie
przerażającego, a jednocześnie w
jakiś upiorny sposób fascynującego, obrazu miasta ruin. Dzięki
możliwościom wizualizacji komputerowej – siedząc wygodnie
w fotelu – otoczeni gadżetami
nowoczesności, lecimy sobie na
zmiażdżoną Warszawą w 1945 roku
odgadując, gdzie był Zamek Królewski, wskazując na morze ruin Getta,
na poprzetrącane mosty Kierbedzia
i Poniatowskiego. I na miejsce z wypalonymi kamienicami, w których
miejscu wyrasta dziś Pałac Kultury
i Nauki, dar towarzysza Stalina dla
podbitej Polski Ludowej.

W tej wizualizacji oczywiście nie przeszłości: zsiekanych kulami
widać tysięcy trupów, ulicznych ścian, których – wbrew pozorom –
cmentarzy i ludzkich tragedii. sporo się uchowało.
Zaduma nad krzyżami, symbolaNieczułe piksele nie są w stanie
wyobrazić ogromu nieszczęścia mi miejsc splamionych krwią poledając jedynie pewien pogląd na coś głych i rozstrzelanych w latach woniewyobrażalnego dla wielu pań i jennej pożogi. Przechadzki wśród
panów – zwłaszcza dorastających atrap Starego Miasta, doszczętnie
w minionych 20 latach: miasta zniszczonego i odbudowanego od
podstaw. Wyzamieszkałego
obrażenie, jak
przez ponad
OBRAZY TRAGEDII
m i l i o n l u d z i WARSZAWSKIEJ WPISUJĄ SIĘ by wyglądała
zrównanego z W REFLEKSJĘ O KOMPLETNEJ M a r s z a ł k o w ZMIANIE MENTALNEJ POLAKÓW, ska, gdyby w
ziemią.
KTÓRA DOKONAŁA SIĘ W
1944 roku nie
Sam ponieDUCHU NARODU PRZEZ
stała się jednym
kąd czuję się
MINIONE 20 LAT WOLNOŚCI.
z celów planu
warszawianicałkowitego
nem, choć tego
miasta nie znoszę. Mieszkałem jed- zniszczenia.
Teraz „przelatuję” wirtualnie
nak w stolicy przeszło 11 lat targany
przeciwnościami. Bo – z jednej dzięki mistrzom grafiki przypomistrony niedogodności molocha, a nając sobie tamte spacery sprzed
z drugiej: podziw i fascynacja jego kilkunastu lat. Gdzie w 1945 roku
bolesną historią. Długie spacery było tylko morze ruin z nielicznyz aparatem w poszukiwaniu ran mi, uchowanymi przed bombami,

budynkami, wśród których był
budzący ostatnio tyle emocji Pałac
Namiestnikowski przy Krakowskim
Przedmieściu.
Te obrazy wpisują się w refleksję
o kompletnej zmianie mentalnej
Polaków, która dokonała się w
duchu narodu przez minione 20
lat wolności. Wywalczonej, po
części, dzięki krwi przelanej przez
Powstańców Warszawskich. Tamta
krew płynęła w narodowym krwioobiegu jeszcze lat temu 30, kiedy to
robotnicy sprzeciwili się totalitarnemu chaosowi PRL torując drogę
ku wydarzeniom sprzed lat 21:
wyborom kontraktowym i zmianom ustrojowym w naszym kraju.
Dziś wyciekła zastąpiona drinkiem,
egoizmem i tumiwisizmem.
I mimo krążących teorii – mniej
lub bardziej spiskowych – o rozmyślnym oddaniu przez komunę
władzy, trudno dziś zaprzeczyć
dziejowej randze tamtych chwil.

Wiedzą o tym najlepiej świadomi
świadkowie PRL, którym dane było
na własnej skórze doświadczyć
choćby wydzielonych przez władzę
ochłapów mięcha na obiad. Jeszcze
lepiej zdają sobie z tego sprawę –
coraz mniej liczni – świadkowie
Powstania Warszawskiego, które
wybuchło w czasach, kiedy nie było
nawet iluzji ojczyzny.
Dziś wielu, zwłaszcza młodych
ludzi, zachowuje się tak, jakby
historii nie było. Jakby tamte wydarzenia były jedynie fragmentem
nudnego podręcznika historii w tej
naszej rozrywkowej i coraz bardziej
swobodnej rzeczywistości rozpasania moralnego. Muszą uważać, bo
historia lubi się powtarzać. Oby się
nie powtórzyła. Wszyscy musimy
uważać. Warto sobie o tym w
sierpniu przypomnieć.

Konrad Przezdzięk
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W nadchodzący piątek zaczyna się XXVIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych. Impreza – choć wydaje
się cieniem pierwszych jej
edycji – wciąż jest wyczekiwana z niecierpliwością przez
najwierniejszych fanów.
Sztuka ulicy sprawia, że nawet
obarczony piętnem wielkości zawód
aktora sięga bruku. W znaczeniu –
oczywiście – bardzo pozytywnym.
Aktor często wtapia się w tłum pokazując, że teatr to nie tylko wzniosłe
premiery, lecz także (a może przede
wszystkim?) zabawa. Zabawa często z
poważnym przesłaniem tykająca najważniejszych problemów moralnych,
etycznych i ludzkich opowiedzianych
niepowtarzalnym językiem teatru
ulicznego.

XXVIII
Międzynarodowy
Festiwal Teatrów
Ulicznych

Jelenia Góra 6 – 8 sierpnia 2010
r.

6 sierpnia (piątek) –
Plac Ratuszowy

MARHABA GROUP, SAMIRA I
KIMO (Egipt/Polska)
„Wieczór orientalny” – godz.
21.00
TEATR WOSKRESINNIA (Ukraina)
„Gloria” - godz. 22.00

7 sierpnia (sobota) –
Plac Ratuszowy

KLINIKA LALEK (Stacja Wolimierz - Polska)
parady, akcje, hepeningi –
godz.12.00 – 20.00
TEATR PINEZKA (Gdańsk - Polska)
„Wielkoludki” – godz. 18.00
TEATR NIKOLI (Ukraina/Polska)
„Nokturny Chopina” – godz.
20.30
TEATR „A” (Gliwice - Polska)
„Genesis” – godz.21.30

8 sierpnia (niedziela) –
Plac Ratuszowy

KLINIKA LALEK (Stacja Wolimierz - Polska)
parady, akcje, hepeningi – godz.
12.00 – 20.00
DA MOTUS ! (Szwajcaria)
„…con tatto”- ul.Konopnickiej,
Plac Ratuszowy – godz.16.00
LA COMPLET’ MANDINGUE
(Francja)
„Szalone Mandingo” – godz.
18.00
CIRCUS DELIRIUM (Hiszpania)
„Bambola” – godz.19.30
LA COMPLET’ MANDINGUE
(Francja)
„Szalone Mandingo” –
godz.21.00
THEATER GAJES (Holandia)
„Don Quixote” – godz.22.00, Plac
przy hotelu Mercure

ZBLI¯ENIA / WYDARZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Trzy dni ze sztuką ulicy
przyjeżdżali wakacyjni wagabundzi,
aby – koczując przez kilka dni pod
arkadami na placu Ratuszowym
– chłonąć sztukę ulicy. Przy okazji
chłonęli też inne dobra świata tego,
ale – zupełnie przy okazji i nikomu
krzywdy nie czyniąc. Bywało, że
Jelenia Góra zamieniała się nawet na
dwa tygodnie w miasto żyjące tylko
teatrem ulicznym. Nic innego się nie
liczyło. Sztuka ulicy rozjaśniała rzeczywistość pozostawiając jej szarość
w głębi cienia, a sama emanowała
MFTU w pierwszej połowie lat 90. XX wieku.
blaskiem radości.
Tak było za sprawą Aliny Obidniak,
Gdzie te czasy, kiedy na hasło „teatr nia Góra! Dziś pewnie mało kto w to
legendarnej dyrektorki Teatru im.
uliczny”, pierwszy lepszy zapytany wierzy, ale przez całe lata 80. i część
Norwida, która – pewnie dzięki swojej
warszawianin, poznanianin, czy 90. XX wieku nasze miasto było stocharyzmie, znajomości francuskiego
krakowian odpowiadał krótko: Jele- licą teatrów ulicznych. To tu tłumnie

Na ulicach Europy
Rozmowa z Jarosławem Fedoryszynem,
dyrektorem,
reżyserem i
scenarzystą
Lwowskiego
Akademickiego Teatru Woskresinnia.
Jelonka.com – Proszę przyjąć
od nas wyrazy współczucia i najszczersze kondolencje z powodu
odejścia aktora Wołodymira Kołczynskiego.

i polskiej legendzie – zaprosiła do
Jeleniej Góry najlepsze zespoły współczesnych trubadurów i truwerów, aby
– jedynie za wikt i opierunek (zamiast
solidnej gaży „zielonych) – uczynili
jeleniogórskie życie choć trochę
mniej monotonnym. To było w roku
1983. Dawno.
Od tamtych czasów Międzynarodowy Festiwal Uliczny ze szczytu
popularności stoczył się do rangi
jednej z mniejszych tego typu imprez
w Polsce. Przebiły go zjawiska późniejsze chronologicznie: poznańska
„Malta”, czy też Festiwal Teatrów
Ulicznych w Krakowie (także późniejszy od jeleniogórskiego). Zmieniła
się mentalność widza, który już nie

upatruje piękna życia we włóczędze
po Polsce. Woli wygodę, a często – fotel i komputer z Internetem zastępują
mu rzeczywistość. Zmienił się sposób
finansowania sztuki ulicy: państwo
raptem zbiedniało. Skończyły się
pieniądze.
Mimo to festiwal trwa. Chudy, ale
jest. W przyszłym roku będzie lepiej,
bo wsparcie z funduszy unijnych czeka. Cieszmy się zatem i tymi trzema
dniami oderwania od rzeczywistości,
która – mimo tylu zmian przez minione lata – wciąż pozostaje szara.

go w naszym mieście?
Jarosław Fedoryszyn: – Kiedy byłem
tu w 2002 roku z kijowsko-krakowsko-lwowskim widowiskiem „Mazepa”
reżyserowanym przez Jerzego Zonia (w
latach 1989-93 pełnił funkcję dyrektora
Teatru im. Norwida – przyp. red.) festiwal trwał dłużej i można było obejrzeć
wiele godnych uwagi zespołów, gdzie
obraz, ruch, światło i dźwięk tworzyły
uniwersalny język emocjonalnego
przekazu. A obecnie jeleniogórski festiwal może nie tyle stracił swój prestiż,
co mniej się o nim mówi. Bo w moim
przekonaniu Jelenia Góra w czasie
festiwalowym staje się takim inspirującym i niezmiernie ważnym miejscem
integracji środowisk kulturotwórczych
różnych miast i krajów.

dwojaki. Po pierwsze, to miasto, gdzie
ludzie w okresie letnim przyjeżdżają
chyba nie tylko na zakupy. Jelenia Góra
przecież gości ludzi z całego świata. Po
drugie, zauważam drobne z pozoru
remonty elewacji powodujące zmianę
kolorystyki budynków w sposób odbiegający od otaczającej zabudowy. Tak
więc są z tego korzyści architektonicznobudowlane.

ludzie…Od początku istnienia na świecie człowiek wiedzie spokojny żywot,
nieustannie wędruje, dopóki nie zostaje
odkryte złoto. Pragnienie posiadania
złota wyzwala w ludziach niebezpieczną
walkę. Świat materii w systemie gnozy
należy do dziedziny zła. W widowisku
tradycyjna muzyka etniczna oraz ogień
stanowi istotny element i wprowadza w
Jelonka.com – Prezentowany niepowtarzalny nastrój.
na tegorocznym festiwalu spektakl
Jelonka.com – Jak Pan ocenia
„Gloria” jest Pańskiego autorstwa?
Jarosław Fedoryszyn: – Rzeczywiście dzisiejszą kondycję teatru ulicznejestem autorem scenariusza, który
jest oparty na folklorze ukraińskim.
Jelonka.com – A dostrzega Pan
Jarosław Fedoryszyn, absolwent reżyserii
Treść nawiązuje do początku istnienia
Instytutu Teatralnego w Charkowie i jakieś zmiany w Jeleniej Górze?
świata, gdy pojawiają się rośliny, ptaki,
– Myślę, że kierunek tych zmian jest
Jarosław Fedoryszyn: – To dla nas
wielka strata. Wołodymir Kołczynski
był jednym z wiodących aktorów Teatru
Woskresinnia. Zmarł 7 lipca w wieku 59.
lat na raka płuc. Po jego nagłej śmierci
czekały nas ciężkie chwile związane
z różnymi obowiązkami. Cały zespół
artystyczny nie mógł dojść do siebie.

Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Jelonka.com – Na zakończenie
naszej rozmowy proszę przyjąć od
całego zespołu redakcyjnego serdeczne gratulacje z okazji 20-lecia
istnienia Teatru Woskresinnia. Życzymy, aby kolejne lata były równie
owocne, jak te, które macie okazję
podsumować.
– Dziękuję w imieniu swoim i
całego zespołu teatru.

moskiewskiego GITES.

Trzydzieści lat minęło…

Przemysław Grządziela, absolwent Gdańskiej Szkoły Baletowej, dyrektor, reżyser i aktor Teatru Pinezka, mim, choreograf, marionetkarz, tancerz m. in. w Operze Bydgoskiej i Operetce
Wrocławskiej, solista Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu i wykładowca pantomimy Akademii
cję lalek można podziwiać od czasu na wspólne spotkania, przyTeatralnej w Warszawie na wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, z jeleniogórskim Mię- 1995 roku w Miejskim Muzeum jaźnie czy nawet rozmowy. Obecnie
dzynarodowym Festiwalem Teatrów Ulicznych jest związany od początku jego istnienia.
jedzie się na festiwal i po występie
Zabawek w Karpaczu.
Jelonka.com – Pamięta Pan
swoją pierwszą wizytę w Jeleniej
Górze?
Przemysław Grządziela: – No
pewnie. Było to w 1983 roku. Przyjechałem tu latem na I Międzynarodowy Festiwal Teatrów
Ulicznych. Wtedy po pierwszym dniu trwania tego

festiwalu jego organizatorka i dyrektorka pani
Alina Obidniak
wpisa-

ła mnie na listę uczestników tej imprezy. I tak ten zaczarowany festiwalowy świat mnie wciągnął, że przez
wiele lat powracałem do występów
na tutejszą ulicę. A występując
przez te lata we wspólnych
spektaklach przygotowanych z
i n nymi
teatrami
właśnie tutaj wiele się
nauczyłem, co pozwoliło mi zrealizować moje
idee.
Jelonka.com – Teatr
Pinezka istnieje od
1980 roku.
Skąd się
wzię-

ła jego nazwa?
Przemysław Grządziela: – W
Gdańsku początkowo Teatr Pinezka
nie był teatrem jednego aktora, lecz
miał duży zespół artystyczny. Jego
założycielem był Marek Lubieński.
Trafiłem do tego teatru i miałem
swoje występy podczas przerwy, kiedy aktorzy się przebierali. Później,
w okresie stanu wojennego część
zespołu internowano i z czasem
teatr się rozpadł. Jeździłem też na
Zachód, ale tam było za dobrze.
Pomyślałem, że jak wszyscy wyjadą,
to kto będzie rozweselał ludzi w
Polsce? I tak zostałem…dyrektorem
marionetkowego Teatru Pinezka.
Odrywanie od szarości i porywanie
w zaczarowany świat wyobraźni to
przecież moja misja.

Przemysław Grządziela: – Miałem to szczęście współpracować z
Henrykiem Tomaszewskim we Wrocławskim Teatrze Pantomimy. To
zapewne ukształtowało moje życie
zawodowe. Pewnie bez takich doświadczeń nie byłbym tak charakterystycznym tancerzem. Godzinami
rozmawialiśmy o naszej wspólnej
pasji, o miłości do lalek. A ponieważ
kolekcją lalek Tomaszewskiego nie
był zainteresowany Wrocław, jego
zbiory trafiły do Karpacza. Ja nie
mam w domu muzeum, lalki są
pochowane w workach.

Jelonka.com – Czy dostrzega
Pan różnicę festiwalu dziś i
przed laty?
Przemysław Grządziela: – Tak.
Kiedyś, mimo że zespoły wystęJelonka.com – Znaczący powały za noclegi i wyżywienie,
wpływ na Pański rozwój odegrał była wielka pasja organizatorów
Henryk Tomaszewski, które- i uczestników, a potem wielka
parada. Dziś jakoś nie ma
go kolek-

wyjeżdża.

Jelonka.com – Kończąc naszą rozmowę, z okazji 30-lecia
istnienia Teatru Pinezka składam Panu serdeczne życzenia
utrzymania poziomu arty stycznego i przede wszystkim
zdrowia i siły fizycznej.
Przemysław Grządziela: – Bardzo
dziękuję.

ZAPOWIEDZI / KULTURA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Matołek podbił serca

Gorącą owacją zakończyły się pokazy widowiska
zrealizowanego przez 11
dni warsztatów „Lato w
Teatrze”. Teatrzyk Jelonka
Górskiego wniósł wiele
radości i pozwolił zapomnieć o niedogodnościach
związanych z rewitalizacją
rozoranego Parku Zdrojowego.
W miniony weekend trudno
było o miejsce siedzące przy
muszli koncertowej. Co bardziej
zapobiegliwi zajmowali ławki gruzmarnobo przed spektaklami. Ale nawet wane.
ten, kto zobaczył widowisko „W 45
Spektakl oparty na luźnej inminut dookoła parku z Koziołkiem terpretacji bajek Kornela MakuMatołkiem” nie żałował. Dzieci po- szyńskiego o Koziołku Matołku,
kazały, że stać je na bardzo wiele,
co błąka się
a minione 11 dni
po całym
na pewno nie
świecie,
zostały
a b y
dojść do
Pacano-

adeptom sceny
osiągnąć jakość
godną podziwu.
Dla tych, któr z y o b s e r wo -

zakulisowych elementów widz nie
zauważy. Efekt zrekompensował
jednak wszystkie trudy. I choć były
momenty, kiedy dzieci nie czuły
się na scenie zbyt pewnie, nikły
one w cieniu całości: udanego
widowiska, które z pewnością
zabawiło najmłodszych, a i starsi
nie pozostali obojętni. Koziołek
Matołek stał się bohaterem Cieplic. Wielu widzów – wychodząc
z Parku Zdrojowego – nuciło
przewodnią piosenkę sztuki „Idzie,
idzie nasz koziołek”.
Miłym akcentem soboty było
chóralne „Sto lat!” wyśpiewane
Zuzi Marmon-Leśniak, która dziś
właśnie obchodzi szóste urodziny.
Zadowolona Zuzia zdmuchnęła
sześć świeczek na symbolicznym torcie. Tej chwili długo nie
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Z kozami za pan
brat
Kolejna, trzecia już edycja „Lata w teatrze”
w Zdrojowym Teatrze Animacji przeszła
do historii. Przez niemal dwa tygodnie
dziewczęta i chłopcy poznali tajniki pracy
aktorów, a w tym roku nacisk szczególny
– ze względów obiektywnych – położono
na realizację plenerową. Nie było też
samego teatru, W miniony poniedziałek
Teatrzyk Jelonka Górskiego pojechał do
Antoniowa, do Tomasza Borysławskiego,
który prowadzi Demonstracyjne Gospodarstwo Ekologiczne oraz ma 37 kóz. W
ten sposób młodzi adepci sceny przekonali
się naocznie, jak wygląda pierwowzór ich
bohatera: Koziołka Matołka.
piosenki finałowej napisał
niżej podpisany, który już z niecierpliwością czeka na następną edycję „Lata w teatrze”.

Konrad Przezdzięk
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

w a ,
to barwny i spontaniczny teatr
dziecięcy. Ale nie w znaczeniu
wyklepanego teatrzyku z przedszkola. To spontaniczność zabawy
scenicznej, gdzie – dzięki pracy
instruktorów – udało się młodym

Więcej zdjęć na www.
jelonka.com
wali warszt at y
codziennie, oczywisty jest ogrom
pracy dzieci i aktorów Zdrojozapomni: nie
wego Teatru Animacji oraz ludzi
zdarza się bozaangażowanych w projekt. Tych
w i e m c z ę st o
ś w i ę t o wa n i e
urodzin na
scenie. Zwłaszcza po udanym
spektaklu.
Był on owocem wspólnej
pracy: słowa do

Patronami Lata w Teatrze są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut
Teatralny im. Raszewskiego w Warszawie przy współpracy Miasta Jelenia Góra. Patroni medialni:
Polskie Radio Program Pierwszy, miastodzieci.pl, Jelonka.com, Polska Gazeta Wrocławska,
Muzyczne Radio, e-teatr.

Instruktorzy
i aktorzy
W projekcie wzięły udział instruktorki: aktorki
ZTA Lidia Lisowicz i Dorota Fluder oraz Daria
Jonkisz, studentka PWST. Muzycznie dzieci
szkoliła wokalistka i pedagog Anna Skóra.
Opiekę psychologiczną sprawowała Anna

Nauka, koordynacją artystyczną zajął się
Bogdan Nauka, a o sprawy administracyjne
zadbała Małgorzata Nauka.
Uczestnicy: Michał i Małgorzata Baranowscy,
Emil Chmielewski, Julia Dacków, Gabriel i
Miriam Gordziejonek, Jakub Graban, Mariam
Gełaszwili, Jeremi Iniołek, Paweł i Maciej

Jelonek, Zuzanna Marmon-Leśniak, Oliwia i
Kacper Lewiccy, Alicja i Mateusz Mateusiak,
Sebastian Mazurek, Aleksandra Piekarz, Angelika Rams, Zuzanna i Martyna Rzemińskie,
Katarzyna Skóra, Weronika Tobolewska,
Michał Wolniak, Karolina Wołczyńska, Mirosław Zagulski.
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Z gazem nie ma żartów
Tym razem strażacy zdążyli na
czas. W minioną sobotę przyjechali na miejsce, weszli do
mieszkania i zagasili płonący
garnek pozostawiony na gazie
przez 83-letnią lokatorkę. Ta
historia mogła się jednak zakończyć zupełnie inaczej.

stawienie na gazie jedzenia bez kontroli
83-letniej lokatorce zdarzyło się już
trzeci dzień z rzędu w tym tygodniu.
Kobieta notorycznie zapomina o pozostawionym na gazie jedzeniu i czasami
go przypala, a czasami, tak jak dzisiaj,
pozostawia i wychodzi z domu.
– Dostaliśmy zgłoszenie, że na klatce
schodowej wielorodzinnego budynku
czuć spaleniznę. Okazało się, że dym
Jak mówią lokatorzy budynku Wił- pochodzi z mieszkania, które było
komierkiego 1 w Jeleniej Górze, pozo- zamknięte. Weszliśmy do niego przez
uchylone okno

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

balkonowe. W kuchni znaleźliśmy
garnek z jedzeniem, który stał na włączonej gazówce. Mieliśmy podejrzenie,
że lokatorka jest w środku, jednak po
przeszukaniu mieszkania okazało
się, że z niego wyszła. Gdybyśmy nie
zdążyli dojechać na czas doszłoby
do zapalenia kuchni, a następnie
budynku. Największe niebezpieczeństwo mogło jednak dotyczyć 83-latki,
która mogła się zaczadzić – mówi asp.
Tadeusz Stupnicki ze straży Pożarnej w
Jeleniej Górze.

(Angela)
FOT. ANGELA

Strażacy kolejny raz apelują więc do mieszkańców, żeby nigdy
nie wychodzili z domu lub nie szli spać przed sprawdzeniem
czy wszystkie zawory kuchenki gazowej zostały zakręcone.
Nie wolno też zostawiać włączonego gazu bez kontroli nawet
na małą chwilę. Ratownicy apelują też do rodzin osób starszych
by zapewniały im opiekę.

Pijak
potrącił
rowerzystę
Do potrącenia cyklisty przez
kierującego osobowym autem
pijanego kierowcę (ponad dwa
promile) doszło w minioną
środę po godz. 17 w Sosnówce.
Poszkodowany doznał obrażeń
(złamanie nogi), ale zachował
przytomność. Został przewieziony do szpitala. Sprawca
został osadzony w areszcie
policyjnym do wytrzeźwienia.
Czynności wyjaśniające prowadzi grupa dochodzeniowa
policji. Na jak długo winowajca
straci prawo jazdy, zdecyduje
sąd, który może także wydać
surowszy wyrok.

(quente)

Uprawa konopi zlikwidowana
Policjanci zatrzymali męż- postaci marihuany. Mężczyzna
czyznę, który w ogrodzie został zatrzymany w policy juprawiał ziele konopi in- nym areszcie. Za to przestępstwo
dyjskiej.
Zabezpieczono
134 krzak i ro ś l i n ,
z k t ó r yc h
największe miały
do trzech
metrów
w y s o ko ś c i .
Mężczyzna
uprawiał zakazane rośligrozi mu kara
ny w jednej z
podjeleniogórskich miejscowości. do dwóch lat więzienia.
(KMP)
„Plantację” miał na swojej posesji.
Z takiej ilości roślin można uzyskać
około 3 kg gotowego narkotyku w

Poślizg i przyspieszenie
Procedury przetargowe trwały za długo, dlatego największy park w Cieplicach rewitalizowany jest kompleksowo,
a nie fragmentami. Miasto
przeprasza kuracjuszy, ciepliczan i przedsiębiorców
za niedogodności. – To zły
rok dla interesów – mówią
w uzdrowisku.
Park Zdrojowy to jeden wielki plac
budowy. Zagrodzone alejki, hałas
maszyn, ciężarówki, kurz i błoto. –
Przecież teren miał być remontowany
stopniowo, a nie od razu – oburzają się
mieszkańcy Cieplic. – Rzeczywiście:
takie były plany. Jednak w rozpa-

trywaniu procedur przetargowych,
zupełnie niezależnie od miasta, nastąpił poślizg – mówi Jerzy Lenard,
zastępca prezydenta Jeleniej Góry.
Chcąc zdążyć z ukończeniem prac w
terminie (przyszły rok) zdecydowano
się przyspieszyć front robót.
Najważniejsze w tym momencie
jest wytyczenie nowych alejek i pokrycie ich nawierzchnią.
Nowa nawierzchnia
trafi też zamiast asfaltu
na istniejące dotychczas parkowe trakty.
Kiedy te roboty zostaną zakończone, alejki
zostaną częściowo
udostępnione, a prace
przeniosą się na klom-

Rozmowa ze Stanisławem Siedlęcin. To tam chętnie wracam.
Zwiedziłem wszystkie kontynenty,
Dąbrowskim
Jelonka: – W jakich
dużych miejscach
na świecie pan był
i jakie jest pana
ulubione?
Stanisław Dąbrowski: – Moje ulubione
miejsce to są okolice
Jeleniej Góry,
szczególnie Jeżów
i

prócz Australii, do której nie długo
chcę się wybrać. Chciałbym wrócić
do Tunezji, gdzie pracowałem, a
dokładniej na Saharę, ponieważ
to miejsce też jest moim ulubionym, ale pod względem relaksu. Mogę na nią iść, usiąść,
pomyśleć o niczym i poobserwować gwiazdy. A
jeśli chodzi o obszar
przekraczający
ludzką wyobraźnię,
można
po-

Stanisław Dąbrowski: najbardziej
doświadczony jeleniogórski
obieżyświat, przewodnik, tłumacz,
fotograﬁk.

wiedzieć,
że nawet obszar
mistyczny to Wielki
Kanion Kolora-

by i zieleńce.
Jesienią natomiast zaplanowano wycinkę
niektór ych
drzew. Wówczas Park Zdrojowy zostanie
zamknięty.
Jak zapewniają
władze miasta, w przyszłym sezonie atrakcja Cieplic – dzięki wspomnianemu przyspieszeniu – będzie
już częściowo gotowa. – Moglibyśmy
te prace rozłożyć, ale wtedy kurort
pozbawiony byłby parku także przez
pewien okres roku przyszłego – mówi
Jerzy Lenard. Zgodnie z harmonogramem prac, którego w przypadku

unijnych inwestycji, trzeba ściśle
przestrzegać, zrewitalizowany park
zostanie otwarty jesienią 2011 roku.
Na kłopoty związane z trwającym
remontem skarżą się miejscowi
przedsiębiorcy.
Z powodów

oczywistych do centrum Cieplic przychodzi znacznie mniej turystów, a i
kuracjuszy nie przyciąga perspektywa
„odpoczynku” przy akompaniamencie maszyn budowlanych. – Nam
pozostaje tylko wszystkich przeprosić
– powiedział Jerzy Lenard.

(tejo)
FOT. KONRAD
PRZEZDZIĘK

Troska o drzewa
Małgorzata Turowska, szefowa Stowarzyszenia Miłośników Cieplic, martwi się
o drzewostan, który jesienią pójdzie pod
topór. – Nie poinformowano mieszkańców,
które drzewa zostaną wycięte – mówi.
Zgodnie z planem rewitalizacyjnym część
konarów na pewno z parku zniknie. Zapewniono nas, że z całą pewnością nie zostaną
wycięte drzewa porastające pobocza
głównych alejek.

Asfaltowe oazy
Czy po remoncie i rewitalizacji park w niczym nie będzie przypominał „asfaltowych” czasów?
Wcale nie jest to powiedziane. Są bowiem na jego terenie grunty prywatne, których właściciele
nie muszą zgodzić się przeprowadzenie prac rewaloryzacyjnych. Miasto bowiem nie zwróci
im kosztów takich robót. Jerzy Lenard jest przekonany, że uda się dojść do porozumienia.
– Przecież sami właściciele nie będą chcieli, aby ich grunt różnił się na niekorzyść – mówi
zastępca prezydenta miasta.

Wakacyjne pytania
– A co pan sądzi o najczęściej
na plaży, a w celu poznania kultury.
Świetnym sposobem jest wypożyczenie wybieranych miejscach na wakasamochodu i pozwiedzanie zabytków cje przez polaków, czyli krajach
porzymskich, pojechanie do miejsc południowych typu Włochy, Grecja,
nieznanych przez turystów, do ksarów, Hiszpania?
– To są też świetne miejsca, tylko
czyli górskich wiosek, spróbowanie
lokalnej kuchni. Tam są świetni, życz- trzeba się też dobrze do nich przygotoliwi ludzie i przede wszystkim jest tam wać. Należy poczytać o ciekawostkach
okolicy, znaleźć nocleg o wygodnym
– Jakie miejsca mógłby pan bezpiecznie.
łóżku i prysznicu, a nie basenie i
polecić na zwykłe, rodzinne
spa, zainteresować się
wakacje ?
kuchnią, zabytkami,
– Czechy. Szczególnie dla
aby jak najwięcej się
mieszkańców Jeleniej Góry, gdyż
dowiedzieć i wynieść
wystarczy godzina by tam dojez tej podróży i poznać
chać, a ma w zanadrzu naprawdę
nowe kultury.
wspaniałe obszary jak Czeski Raj,
Dwór Kralowy, gdzie jest jeden
– Dziękuję za rozz najwspanialszych ogrodów
mowę.
zoologicznych w Europie, a w
dodatku można zjeść knedliki.
Natasza
Ze względów sentymentalnych
FOT. NATASZA
Stanisław
Dąbrowski
poleca
Czechy.
poleciłbym tez Tunezję, ale
Na zdjęciu – Liberec.
nie w celu wylegiwania się
do, dlatego że dla zwykłego człowieka
nie jest to zgodne z wyobrażeniem.
Natomiast moim ulubionym krajem
są Chiny, ze względu na szybki rozwój
i wielkie zmiany w ciągu ostatnich 10ciu lat oraz kuchnię, w szczególności
pierożki.

Napadli na
salon gier
Dwóch nieznanych sprawców w kaskach motocyklowych
na głowach napadło 26 lipca
na salon gier w Karpaczu, zastraszyło obsługę, ukradło
pieniądze i odjechało czarnym
motocyklem. Pasażer miał bluzę
sportową z dużym napisem
na plecach NIKE. Motocykl
miał dwie owiewki. Wszystkie
osoby, które były świadkami
tego zdarzenia lub posiadają
jakiekolwiek informacje, które mogłyby się przyczynić do
ujęcia sprawców proszone są o
kontakt z komisariatem policji
w Karpaczu nr tel. 75 75 20
300 lub najbliższą komendą
policji (nr alarmowy na policję
to 997).

(Angela)
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Przerażające wydatki na szkolne zakupy
Większość szkół już udostępniła listę podręczników. Problem w t ym, że
wiele rodzin na nie po
prostu nie stać. Zauważają
to nie tylko sami zainteresowani, ale i właściciele
księgarń. I trudno się temu
dziwić, bo komplet książek
do szkoły podstawowej czy
gimnazjum to około 400 –
500 zł. Tańsze są podręczniki używane.

do trzeciej klasy gimnazjum, Zuzia w tym roku rozpocznie klasę
pierwszą gimnazjum, a najmłodszy
Janek jest w klasie piątej szkoły
podstawowej. Szacowany wydatek
na zakupienie podręczników to w
tym roku tysiąc czterysta złotych.
Do tego dochodzą jeszcze inne
zakupy szkolnego wyposażenia, w
tym zakup: plecaka, za który trzeba
zapłacić od 20 zł wzwyż, zeszyty
za około 15 zł na jedno dziecko,
piórniki po min. 10 zł za sztukę,
przybory – 20 zł plus zestaw do
zajęć fizycznych czyli koszulki buty
Anna Bielska z Jeleniej Góry i spodenki. Pani Anna nie ukrywa,
obecnie ma trójkę dzieci w wieku że jest to kwota zatrważająca.
– Kiedy opłacimy mieszkaszkolnym. Najstarszy Adam chodzi

Pracownik księgarni Ms. Book przyznaje, że
ludzie coraz częściej sięgają po podręczniki
używane lub zamawiają książki prosto od
wydawnictw. Podaje też przykładowe ceny
zestawów podręczników: zestaw dla pierw-

szoklasisty z gimnazjum to wydatek rzędu
400 – 500 zł, a dla pierwszoklasisty szkoły
podstawowej od 150 zł wzwyż. Najdroższe
okazują się natomiast książki językowe, za które
trzeba zapłacić minimum 40 zł za sztukę.

nie, prąd, gaz, wodę, paliwo na
samochód i kupimy jedzenie,
z dwóch wypłat zost ają nam
marne grosze. Co roku mieliśmy
problem z odłożeniem pieniędzy
na wyszykowanie dzieci do szkoły, ale po ostatnich podwyżkach
będzie to graniczyło z cudem. Już
sprawdzaliśmy książki używane,
jednak okazuje się, że wiele z nich
zostało zmienionych. Drobne to
zmiany, ale zmuszające rodziców
do zakupu nowych podręczników.
Co zrobimy? Nie wiem. Być może
weźmiemy kredyt – mówi pani
Anna rozkładając ręce.
Łapiących się za głowę klientów na widok cen podręczników,

Dlatego większość rodziców stara się
kupić podręczniki używane. Nie jest to
jednak łatwe, bo wydawnictwa co roku
wypuszczają nowe wydania, które różnią
się od poprzednich.

Najpierw droga, później galeria
Firma Parkridge, która
wzniesie Focus Mall w Jeleniej Górze, jeszcze w tym
roku ma rozpocząć budowę łącznika drogowego
między ulicy Kilińskiego,
a Osiedlem Robotniczym.
Obecnie wystąpiła do miasta o stosowne pozwolenie.
Zadanie ma się zakończyć
do maja przyszłego roku.
Prace trzeba skoordynować z odbudową Młynówki.

Firma Parkridge ma wykonać łącznik między ulicami Kilińskiego a Osiedlem Robotniczym, od
drogi dojazdowej do DODN-u. Pozostałą część nawierzchni ulicy Pijarskiej od wysokości wjazdu do
byłej siedziby straży miejskiej oraz boczny odcinek Kilińskiego ma przebudować miasto, któremu
przyznano na ten cel dofinansowanie unijne.

i mostów, w najbliższym czasie
firma Parkridge otrzyma od miasta stosowne pismo z harmonogramem prac, które muszą być
wykonane jak najszybciej.
Tymczasem po wstępnych rozmowach przedsiębiorca zobowiązał się wybudować łącznik w
pierwszej kolejności. Wszystko
dla skoordynowania prac przy
Jak mówi Czesław Wandzel, odbudowie kanału Młynówka,
dyrektor miejskiego zarządu dróg wzdłuż którego będzie biegła

Ostatnią deską ratunku dla portfeli rodziców są książki
używane. Jednak takie podręczniki bardzo często
dezaktualizują się.
coraz częściej widzą właściciele i
pracownicy księgarni. Jak mówi
Bożena Krukowska z księgarni
Libra w Jeleniej Górze sytuacja na
rynku podręcznikowym jest z roku
na rok coraz gorsza.

– W tym roku nie ma żadnej wszystko poszło do góry, nie stać ich
gorączki zakupów szkolnych, jest na zakup książek do szkoły – mówi
wręcz pustka, bo ludzie nie mają pani Bożena.
pieniędzy. Coraz częściej słyszę od
Angela
swoich klientów, że po opłaceniu
FOT. ANGELA
wszystkich zobowiązań, kiedy

ne. Równorzędnie prace na tym
terenie będzie też prowadził Wodnik. Wszystkie te trzy zadania
będą tak skoordynowane, by się Ostrzeżenie dla turystów i
wzajemnie uzupełniały – mówi wędrowców przed jadowiMarek Obrębalski, prezydent
tymi gadami, których w tym
miasta Jelenia Góra.

Uwaga! Żmije w górach

(Angela)
FOT. ANGELA

promenada pieszorowerowa przecinająca nowo powstały
łącznik drogowy.
– Firma przygotowała już wszystkie
potrzebne dokumenty i wystąpiła o pozwolenie na budowę,
które w najbliższym
czasie zostanie im
przez miasto wyda-

roku jest wyjątkowo dużo.

Na Polanie Jakuszyckiej pojawiły
się nawet tablice informujące o
pełzającym niebezpieczeństwie
– poinformowało Polskie Radio
Wrocław. Gady zauważono także
w innych zakątkach Karkonoszy.

(quente)

Porażony prądem
przez wadliwy przewód

Uszkodzony przewód oraz
brak bolca zerującego w
gnieździe elektrycznym:
to prawdopodobne przyczyny porażenia prądem
30-letniego mężczyzny z
Legnicy, który pracował
przy budowie wymiany daPolicyjne auto z zatrzyma- z naprzeciwka ściął zakręt i zaje- du, i dzięki któremu jest szansa na funkcjonariuszom, ani zatrzyma- chu na budynku jednostki
nym na pokładzie wylądo- chał funkcjonariuszom drogę, po ustalenie sprawcy kolizji. Na miej- nemu nic się nie stało. Zatrzymany wojskowej w Bolesławcu.
scu interweniowała straż pożarna mężczyzna po badaniach trafił
wało 26 czerwca w rowie czym uciekł.
Trzydziestolatek jest w stanie
do celi.
i pogotowie ratunkowe.
Policjanci
chcąc
uniknąć
zdena wysokości stacji benśpiączki. Do porażenia prądem
Przybył
też
komendant
porzenia
skierowali
radiowóz
do
Angela
zynowej Sombin (droga
doszło w drugiej dekadzie lipca,
rowu, po czym dachowali. Tę licji insp. Zbigniew Ciosmak.
FOT. ANGELA kiedy pracownicy firmy dekarskiej
Mysłakowice – Karpacz). wersję ma potwierdzać świadek, Poszkodowani trafili do szpitala
Nikomu nic się nie stało.
instalowali windę transportową.
który zapamiętał szczegóły pojaz- w Jeleniej Górze. Na szczęście ani

Radiowóz w opałach

Przed odbiorem dozoru technicznego chcieli dźwig wypróbować.
Podłączyli go do zasilania i wtedy
doszło do porażenia prądem jednego z mężczyzn, który jedną ręką
był oparty o metalową konstrukcję

REKLAMA

Jak mówi kom. Bogumił
Kotowski z Komendy Miejskiej
Policji w Jeleniej Górze, policyjne auto wracało z szpitala
Bukowiec do Jeleniej Góry z
zatrzymanym. Do szpitala
pojechali w celu przebadania
mężczyzny przed jego osadzeniem. Na łuku jezdni,
kierowca samochodu jadącego

Znawcy przypominają, że żmii
nie należy drażnić. Zalecają też
przemierzającym górskie szlaki
zakładanie odpowiedniego, wysokiego obuwia. Ukąszenie żmii
może być niebezpieczne dla życia,
jeśli w odpowiednim czasie nie
poda się surowicy. Odpowiednie jej
zapasy są w placówkach ochrony
zdrowia.

windy, a drugą trzymał się metalowego rusztowania.
– Jak wynika z wstępnych informacji, przewód windy nie był wadliwy. Sprawne było też nowoczesne
urządzenie, jednak przedłużacz, do
którego winda została podłączona,
został najprawdopodobniej wcześniej przecięty i źle połączony. W
wyniku tego błędnego złączenia
przedłużacza napięcie znalazło się
w kablu, w którym nie powinno go
być. Dodatkowo gniazdo elektryczne, do którego został on podłączony,
nie posiadało bolca zerującego –
mówi Mirosław Kocuba, kierownik
Państwowej Inspekcji Pracy w
Jeleniej Górze.
Poszkodowany został natychmiast
odwieziony do szpitala. Obecnie
ustalane są szczegóły i okoliczności
zdarzenia.

(Angela)

h

• Miałeś/-łaś wypadek będąc kierowcą,
pasażerem lub pieszym?
• Uległeś/-łaś wypadkowi przy pracy?
• Ubezpieczyciel nie wypłacił Ci należnego
odszkodowania lub rażąco je zaniżył?
• Czujesz się poszkodowany/-a w jakikolwiek inny
sposób...?

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Z NAMI NIE PODARUJESZ!

BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH

Jelenia Góra, ul. Bankowa 36 III
piętro, p. 309
Tel. 075 644 01 22

POMOC W KAŻDYM WYPADKU
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Do współpracy zaprosił
VIVIAN BUCZEK
-”Dedication To My Giants” ją także Sven Lundgren
wytwórnia: Grown Jewels występując gościnnie na
W żyłach tej skandynawskiej
wokalistki jazzowej płynie polska
krew. Jest córką legendarnego puzonisty jazzowego Bruno Buczka,
żyjącego od ponad 40 lat w Szwecji.
Uważana jest od kilku lat w Skandynawii za jeden z ciekawszych
głosów współczesnej wokalistyki
jazzowej. W jej domu kultywuje
się także polskie tradycje muzyczne
co już niejeden raz dała dowód na
swoich dwóch poprzednich płytach. Wspólne koncerty ze Scottem
Hamiltonem spowodowały jeszcze
większe zainteresowanie jej osobą.

z a ko mp a n i a mentem fortepianu. Vivian
upodobała sobie
dwa przepiękne
tematy Michela
Legranda , „What
Are You Doing
The Rest of Your
Life?”oraz „How
Do You Keep The
Music Playing?”
z tekstami Alana
i Marilyn Bergm a nów, kt ó re
z a ś p i e wa ł a w
bardzo interesujący sposób.
Nieźle wypa-

jego najnowszej płycie
„Tribute to Cole Porter”.
Od kilku lat nagrywa ze
swoim wypróbowanym
triem kierowanym przez
pianistę Claesa Crone. To
właśnie z jego pomocą
powstała też najnowsza
płyta „Dedication To My
Giants”.
Płytę otwiera tak jakby
specjalnie stworzony na
ten album „Joy Spring”
Clifforda Browna z tekstem Jeeza Kaye. Wokalistka śpiewa go jedynie

da w tym zestawieniu Golsonowski
„Whisper Not” do
którego tekst napisał Leonard Feather oraz „Nica’s
Dream” skomponowany przez Horace Silvera.Wokalistka wzięła na
warsztat udany temat „My Shining
Hour” Harolda Arlena i Johnny
Mercera spopularyzowany również przez Johna Coltrane’a oraz
dwóch innych jazzowych klasyków
Billa Evansa „Very Early”, gdzie
słyszymy tylko głos i kontrabas
oraz Davisowski „Four” do którego
znacznie później tekst dopisał Jon
Hendricks. Świetnym pomysłem
jest włączenie na płytę kompozycji
Quincy Jonesa - „Stockholm Swe-

POP ROCK & JAZZ

Dolny Śląsk bez barier
To t y t u ł
symbolicznej
wystawy, jaką
otwarto w min i o ny w t o r e k
na placu Ratuszowym w
Jeleniej Górze
w obecności samorządowców
oraz niepełnosprawnych
i ich rodzin.
Kilkanaście
t e m a t yc z nyc h
plansz, które
trafią do dolnośląskich miast
i zakończą
s wo j ą p o d r ó ż
we Wrocławiu,
ma uświadomić
ludziom, jak
ważne jest usu-

WASZE FOTKI NASZE POCIECHY

FI LI P

KUB UŚ

JU LI A

MA JA

Bo kocha mangę
Adrian Cienciała (16 lat) pasjonuje się od kilku lat japońską
sztuką rysunku i... sam ją tworzy. Swe prace chce też wydawać, również zarobkowo. W przyszłości planuje wyjechać do
Japonii. Stworzył sześć magicznych
rozdziałów o tajemniczej nazwie
Manga 77.

O mandze Adrian może mówić bez końca.
Większość przekazywanych opisów jest jednak
MIRUŚ
WIKTOR
dla laika mało
czytelna. – To japoński komiks,
ale o zupełnie
innym wnętrzu,
jest w nim o wiele więcej dynaChcesz zobaczyć swoją pociechę w gazecie? Teraz masz okazję. mizmu, magii
Przyślij zdjęcie do naszej redakcji na adres:
i tajemniczości
ul. Curie-Skłodowskiej 13/2, 58-500 Jelenia Góra lub
niż w zwykłych
e-mailem: angelikakonik@wp.pl

POP ROCK & JAZZ
EWA CYBULSKA - „Songs
From The Heart”
wydawnictwo: Gowi
Records
Choć funkcjonuje na polskiej
scenie jazzowej od lat to nie
wszystkim jest bliżej znana. Większą część swego życia spędziła za
oceanem. Śpiewając w Ameryce
posiadła muzyczną wrażliwość
na dźwięk i na charakterystyczny
język jazzu. Ukończyła studia na
Wydziale Jazzu w Concordian Uni-

versity w Montrealu (Kanadzie)
ale z biegiem czasu powróciła do
Stanów gdzie zaczęła występować
z wieloma znanymi muzykami
takimi jak: Billy Higgins czy Alan
Broadbent.Dała się szerzej poznać
na wielu festiwalach jazzowych
m.in. w San Francisco i Nowym
Orleanie. W połowie lat 90 zjawiła sie na krótko w Polsce, gdzie
nawiązała współpracę z polskimi
muzykami. Jej nieodłącznym partnerem muzycznym jak i życiowym
okazał się świetny saksofonista tenorowy Piotr Sobociński z którym

komiksach. Moja pasja
związana z mangą zrodziła się pięć lat temu
od kiedy zacząłem
oglądać Naruto i
Bleacha. Rysowałem od dziecka,
a od trzech lat
zacząłem r ysować mangę,
najpierw same
postaci, a później
całe historie. Obecnie
mam sześć rozdziałów, ale
będą oczywiście kolejne. Każdy z j e s t i c h
nich ściśle łączy sie z pozostałymi, kontynuacją.
wyjechała ponownie
do Stanów odnosząc
szereg sukcesów.
Na p ł yc i e „ S o n g s
From The Heart” brak
saksofonu towarzyszy
jedynie wokalistce sekcja rytmiczna: Gabriel
Jonas(fortepian), Piotr
Rodowicz(kontrabas) i
Sebastian Frankiewicz
(perkusja).Cała trójka
świetnie sprawdza się
w standardach, które
przygotowała na płytę
Ewa Cybulska. Album
otwiera znany temat
Jimmy van Heusena

etning”, który śpiewa częściowo
po angielsku i szwedzku. Vivain
od swoich poprzednich albumów
zrobiła kolosalne postępy. W jej
towarzystwie świetnie się czuje
również skandynawski gitarzysta
Andreas Oberg nagrywający dla
amerykańskiej wytwórni Motema.
Wśród 13 utworów znalazła się też
wspólnie napisana przez Vivian
i ojca Bruno Buczka kompozycja
„Once You Love”.

Andrzej Patlewicz

Operetki czar

Filharmonia Dolnośląska zaprasza na
koncert operetkowy, który odbędzie się 6
VIII o godzinie 19. Wystąpią: Aleksandra
Klimczak ( sopran), Aleksandra Orłowska (sopran), Piotr Łapiński (baryton),
Dawid Biwo (baryton). Akompaniować jej będzie Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Dolnośląskiej pod batutą
Mirosława Jacka Błaszyka.
Muzycy zaprezentują słuchaczom
dzieła Johanna Straussa, Emericha
Halmanna, Charlesa Gounoda oraz
Pucciniego. Melomani usłyszą także siedem utworów skomponowanych przez
Wolfganga Amadeusza Mozarta. Będą
to trzy arie: Aria Leporella Madamina z
opery „Don Giovanni”, Aria Guglielma
z opery „Cosi fan tutte” oraz Aria Figara
„Non piu andrai” z opery „Wesele Figara”.
Ponadto zabrzmi Uwertura do opery
„Wesele Figara”. Na zakończenie wysłu(Angela) chać będzie duetów: Papagena i Paminy
FOT. ANGELA z opery „Czarodziejski flet” i „La ci darem
la mano” z opery „Don Giovanni”.

wanie barier architektonicznych
i mentalnych.
– Każdy kiedyś na własnej
skórze odczuje co to znaczy być
niepełnosprawnym, bo każdy z
nas z wiekiem straci swoją obecną sprawność, dlatego już teraz
trzeba zacząć usuwać wszelkie
bariery, również te z głowy i z
serca. Należy to robić nie dla
garstki niepełnosprawnych, ale
na siebie samych, byśmy jako
70, 80-latkowie mogli korzystać
z tych wszystkich dóbr – powiedział Sławomir Piechota, poseł
PO i przewodniczący komisji
polityki społecznej i rodziny oraz
przewodniczący Rady Programowej Wrocławskiego Sejmiku
Osób Niepełnosprawnych.

(Gabi)
Chce wydawać mangę
cyklicznie, co już rozpocząłem na stronie
internetowej Manga
77. Myślę, że to będzie
m o j e

Nazwa Mangi 77, będącej oryginalnym
pomysłem autora, pochodzi od biblijnego
motywu, w którym Bóg mówi, że powinniśmy wybaczać swojemu bliźniemu nie
siedem, ale 77 razy.

przelewam swoje emocje
– mówi nastolatek.
Adrian obecnie mieszka
w Przesiece, w przyszłości
chce wyjechać do Japonii.
Zamierza też uczyć się
języka japońskiego. Obecnie jest jego samoukiem.
Od września rozpoczyna naukę w Technikum
Elektronicznym w Jeleniej
Górze . W wolnym czasie
gra na gitarze w zespole 24
z a j ę c i e n a Strings stworzonym z kolegami.
całe życie, w Wspólnie wykonują rocka.
niczym innym
(Angela)
się obecnie nie
FOT. ANGELA
widzę. Na te
rysunki
i Johnny Mercera „I
Thought About You”.
Zupełnie inaczej zint e r p r e t owa ł a E wa
Cybulska „God Bless
the Child” napisany
przez A. Herzoga i
Billy Holiday. Świetnie wypadają w jej
wykonaniu zarówno
„Speak Low”, „Too
Close for Comfort”
i ballad owa „ B lue
Gardenia”. Śpiewa je
w sposób klasyczny
jak większość amerykańskich wokalistek
starszego pokolenia.

Większość to znane standardy
zagrane ze sporą domieszką muzyki latynoskiej - nie podejrzewam
polskich muzyków,aby spędzali
wolny czas na Kubie. Walorem tej
płyty są charakterystyczne niekonwencjonalne tematy śpiewane
także przez wokalistkę scatem.
Na koniec jedna z wielkich pereł
„Imagine” (Wyobraź sobie) Johna
Lennona pozbawiony jakich kolwiek ozdobników. Zarówno tego
utworu jak i całej płyty słucha się
z wielką przyjemnością.

Andrzej Patlewicz

JELONKA WCZORAJ I DZIŒ
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Zaginął, czy uciekł?
– Gdzie, do ciężkiej cholery podziewa się ten Pietrucha! – głos majora Krempały, komendanta miejskiego
Milicji Obywatelskiej odbił się pogłosem po korytarzach komendy MO przy alei Stalina. – Posłusznie
melduję, towarzyszu komendancie, że nie wiem. Nie
wrócił z patrolu – wyskrzeczał sierżant Jan Gwóźdź.
Krempała zaczerwienił się jak burak nic nie mówiąc.
Nie wróżyło to dobrze. Tak właśnie objawiał się srogi
gniew komendanta.
– Towarzyszu majorze, wiecie, no ten
Pietrucha to mi się od początku jakiś
taki podejrzany wydawał – lizusowskim
tonem zagadał sierżant Gwóźdź widząc,
jak jego szef zamienia się powoli w
wielką, czerwoną banię, która – jeśli ją
lekko podrażnić – wybuchnie atakiem
wściekłości. A to nie wróżyło dobrze
Gwoździowi, bo gniew komendanta
skupiał się zawsze na najbliżej niego
będących osobach. Niezależnie od tego,
czy byli powodem tego uniesienia, czy
też znaleźli się w zasięgu wściekłego
milicjanta zupełnie przez przypadek.
Tak jak sierżant Gwóźdź. Przyszedł
tylko zdać raport przed upragnionym
końcem służby. Oczyma wyobraźni już
widział swój ulubiony fotel, na którym
wyciągnie się z lubością pogrążony w
lekturze „W służbie narodu”. A później
– wolny dzień! Pojedzie z żoną nad
Jezioro Pilchowickie pociągiem o godz.
9. 15. Pogoda murowana, odpocząć
trzeba, może popływać? W końcu i
milicjantowi coś się od życia należy,
nieprawdaż?
Jednak – widząc czerwieniejącego
majora Krempałę – szybko zaczął
powątpiewać w realność swojej wizji.
– Tego jeszcze w tej komendzie nie
było, a jestem tu prawie od wyzwolenia! – wysyczał komendant. – Jeszcze
w takiej chwili! Delegacja przyjeżdża z
Wrocławia, święto państwowe Manifestu Lipcowego na karku, a tu mi jednego
funkcjonariusza brakuje! Skandal,
rozumiecie, Gwóźdź! To jest skandal! –
syk przeszedł w ryk, a sierżant Gwóźdź
potulnie spuścił głowę tak, jakby był
sprawcą niestawienia się do komendy
swojego kolegi.
– Jak go mi tu za godzinę nie sprowadzicie, nie chciałbym być w waszej
skórze, Gwóźdź – wycedził Krempała
mierząc pogardliwie skulonego podwładnego. Ten nawet nie pisnął, że jest
właśnie po 24 godzinach służby i należy
mu się wolne. Nic by to nie dało. Wręcz
przeciwnie. Już słyszał umoralniający
wykład komendanta o milicyjnej misji,
o służbie, o poświęceniu dla ludowej
ojczyzny. Pogadankę i połajankę zakończoną sztandarowym: – Z takim
podejściem, Gwóźdź, to wy daleko nie
zajdziecie. A wiem, że ambicje duże macie, że wam
się porucznik marzy,
co? Po moim
trupie! Nigdy
wam rekomendacji nie
dam i awansu
nie podpiszę!
Sierżant
Gwóźdź otrząsnął się z tej
koszmarnej wizji. Aby uniknąć
jej ziszczenia,
wstał na baczność jak struna.
– Tak jest! Towarzyszu komendancie! – wyszczekał.
– Czy wspomnianego funkcjonariusza,

który nie stawił się z meldunkiem po
służbie, mam doprowadzić w kajdankach? – zapytał służalczo licząc, że
nadgorliwość zostanie doceniona przez
szefa. Krempała założył druciane okulary, które nadały mu wygląd buldoga
intelektualisty, i zmierzył wzrokiem
Gwoździa.
– Co wy mi tu, Gwóźdź, za przeproszeniem, pierdolicie? Znajdzie go na
sam pierw! A potem gadać będziemy,
czy w kajdankach. A jak on na zachód
uciekł? A mało to takich było, co udawali chojraków? A kiedy tylko czujność
osłabiliście, dyla dawali przez zieloną
granicę? Ustalić, gdzie pełnił służbę,
kto go widział, i – do ciężkiej cholery
– gdzie on teraz jest – ryknął jak lew
komendant Krempała. – Tak jest, towarzyszy majorze. Rozkaz! – zasalutował
przypomniawszy sobie za późno, że

Milicja Obywatelska stała zawsze na straży
ładu i porządku publicznego. Na zdjęciu pochód
pierwszomajowy z lat 60. XX wieku.
żaden funkcjonariusz. Żaden?
Zaklął pod nosem. Odruchowo spojrzał na półkę
z krótkofa-

nie ma czapki. – Do pustej głowy się nie
salutuje, baranie! Won do roboty!
Idący korytarzem plutonowy Chwiściak z osadzonym za burdę w stanie
nietrzeźwości wywołaną w Barze
Jelonek Nikodemem Stopą (przepisowo
zakutym w kajdanki), aż się wzdrygnął,
kiedy drzwi gabinetu komendanta
Krempały otwarły się z impetem.

Przez futrynę przemknął cień sierżanta
Gwoździa, a za nim – raportówka, z
której – niczym rozrzucone na wietrze

ulotki – wysypały się karteczki z raportami. – Łup! – trzask dopełnił całej
scenki. Za chwilę drzwi otworzyły się
ponownie. – Czegoś zapomnieliście! – z
gabinetu wyleciała milicyjna czapka,
która trafiła prosto w czoło osłupiałego
i ogłupiałego przez wyparowujący
alkohol Nikodema Stopę.
Sierżant Jan Gwóźdź otrzepał mundur. Ze
wstrętem spojrzał
na głupio uśmiechniętego aresztanta
i na plutonowego
Chwiściaka. – No
i co się tak głupio
gapicie! Won do
roboty! Wykonać!
– próbował nadać
swojemu głosowi
władczy ton, ale
niezbyt mu to wyszło, co tylko rozbudziło kiepsko
ukrywaną ironię u młodszego
rangą funkcjonariusza. – Tak
jest! Towarzyszu sierżancie! –
strzelił obcasami, i podążył – pchając
przed sobą zakutego Stopę – korytarzem w kierunku schodów wiodących

do piwnicy, gdzie
mieściły
się śmierdzące wilgocią cele
dla zatrzymanych.
Sierż a n t
Gwóźdź
powoli odsapnął. – No to jest problem – bezgłośnie powiedział sam do
siebie. – Trzeba ogłosić poszukiwania
tego kretyna Pietruchy! Pewnie się
łajza zamelinowała gdzieś. Szybki
numerek w trakcie służby i o Bożym
świecie zapomniał! Drań jeden! A
może nie? Może go porwali? A może
rzeczywiście uciekł? Chociaż, nie – on
raczej nie z tych. Chyba że – zafrasował się Gwóźdź. – Tacy niepozorni
są najgorsi.
Rozsiadł się w dyżurce. Za chwilę
przyjdzie zmiennik: sierżant Marceli
Klucha, ale… to jemu komendant zlecił
poszukiwania i kazał mu osobiście
doprowadzić Pietruchę przed komendanckie oblicze. Srogie oblicze. – W
tym gabinecie jest trzech władców
– mawiał komendant Krempała. –
Towarzysz Stalin, towarzysz Bierut
– wskazywał na wiszące na ścianie
portrety władców. – No i ja – z dumą
wskazywał na swój opasły brzuch.
Sierżant odgonił ten obrazek z wyobraźni. Wziął mikrofon stacji nadawczej milicyjnej radiostacji. Nowości w
komendzie! Krempała był dumny z
tego jedynego w powiecie cacka, które
jednostka Milicji Obywatelskiej – jako

placówka
przygraniczna – dostała
z centrali. Przypomniał sobie
kryptonim dnia i wcisnął przycisk
nadawania.
– Uwaga, uwaga, ja Rekin, ja Rekin
do patroli podaję rozkaz wszczęcia
poszukiwań za zaginionym Pietruchą
Marianem, sierżantem Milicji Obywatelskiej, który w dniu dzisiejszym udał
się na służbę motocyklem służbowym
IŻ o numerach Halina Barbara 201
i dotychczas ze służby nie powrócił
udawszy się w „en en” kierunku. Powtarzam: ja Rekin, ja Rekin…..
Kiedy klepał komunikat, zdał sobie sprawę, że przecież Pietrucha
– jadąc na partol
motocyklem – musiał mieć krótkofalówkę, w którą
wyposażane były
wszystkie patrole
zmotoryzowane.
W komendzie w
Jeleniej Górze był
tylko jeden motocykl, trzy pobiedy
i radziecki uaz.
Znaczy – motocykla nie było, bo
pojechał nim Pietrucha i maszyna
przepadła razem z
nim. Trzy pobiedy
aktualnie stały w
garażach, a uaz
– nie nadawał się
do jazdy, bo pękł w
nim wał. Zdał sobie sprawę, że jego
słów nie słyszał

lówkami
nasobnym. Urządzenie przeznaczone dla Pietruchy leżało
obok innych. – Ten kretyn zapomniał
– wyszeptał sierżant, a wizja ucieczki
kolegi służbowym motocyklem na
„zgniły” zachód wydała mu się bardzo
realna.

Konrad Przezdzięk
FOT. ARCHIWUM WWW.
WROCŁAW HYDRAL.COM
Ciąg dalszy za tydzień
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Zaćma
Świadczenia w ramach
oraz pełnopłatnie
Kompleksowa opieka nad pacjentem

Poradnie Specjalistyczne
Badania USG Doppler 3D/4D
Badania endoskopowe
* Video-gastroskopia
* Video-kolonoskopia

Klinika Chirurgii 1 Dnia
* ortopedia
* urologia
* chirurgia
* chirurgia dziecieca
*laryngologia
* okulistyka (operacje zaćmy)
* ginekologia

K C M w Jeleniej Górze oferuje pacjentom operacje zaćmy
najnowocześniejszym sprzętem do mikrochirurgii zaćmy
w trybie ambulatoryjnym w ramach Oddziału Chirurgii
1 Dnia. Zabiegi wykonywane są przez mikrocięcie 1, 8
mm eliminujące praktycznie astygmatyzm indukowany,
jest możliwość wyboru różnego rodzaju najlepszych
soczewek wewnątrzgałkowych łącznie z soczewkami
akomodacyjnymi. Operacje zaćmy – tel. info 513 059
681 Misją Karkonoskiego Centrum Medycznego jest zapewnianie pacjentom najwyższego możliwego komfortu
i jakości widzenia po usunięciu zaćmy. Dlatego właśnie
zdecydowaliśmy się na wszczepianie asferycznych, bezaberracyjnych soczewek wewnątrzgałkowych uznanej
światowej firmy Bausch+Lomb.

Na czym polega operacja
zaćmy?
Operacja zaćmy polega na usunięciu zmętniałej soczewki własnej i wszczepieniu w jej miejsce
soczewki i sztucznej . Istnieje kilka
metod operacyjnych, ale w chwili

Operacje zaćmy - tel. info 513 059 681

Karkonoskie Centrum Medyczne

Czynne pon. - pt. 8 - 20, sob 9 - 18
Rejestracja telefoniczna:
Tel. 075 6452 000,
www.kcmed.pl email: kcm@kcmed.pl

obecnej ze względu na duży postęp
techniczny stosowana jest w 95%
nowoczesna metoda fakoemulsyfikacji. Polega ona na rozbiciu
zmętniałej soczewki energią ultradźwiękową i aspiracji oraz wszczepieniu soczewki zwijalnej przez
cięcie z reguły 2-2,5mm
bez stosowania szwu.
Operacje usunięcia zaćmy i implantacji soczewek wewnątrzgałkowych
wykonujemy w KCM przy
pomocy najnowocześniejszego na rynku urządzenia do usuwania zaćmy
metodą fakoemulsyfikacji
techniką tzw. mikrocięcia
Bausch+Lomb Stellaris
(na zdjęciu)
Oprócz możliwości wykonywania zabiegów metodą mikrocięcia 1,8mm
urządzenie to pracuje w

cji astygmatyzm niesie za sobą
bowiem konieczność używania
okularów korekcyjnych. Proponując Państwu soczewki Akreos MICS
nasza klinika oferuje mozliwość
Czy wykonanie takiej opera- zmniejszenia ryzyka wystąpienia
cji wymaga pobytu pacjenta w tego typu niedogodności po operacji zaćmy.
szpitalu?
Zabiegi te są wykonywane na
Jakie są nowe trendy w opecałym świecie, jak i u nas w ramach
Chirurgii 1 Dnia. Pacjent zgłasza racji zaćmy?
W niedalekiej przyszłości plasię na godzinę przed zabiegiem
operacyjnym i godzinę po zabiegu nujemy wprowadzenie do naszej
może iść do domu, ciesząc się oferty tzw. soczewki
akomodacyjnej Crystalens HD.
ponownie możliwością innego
Soczewka Crystalens HD to uloglądania świata.
tranowoczesny wytwór zaawanW jakim znieczuleniu wyko- sowanej inżynierii biomedycznej
pozwalający w sposób zbliżony do
nywane są te zabiegi?
W chwili obecnej w znieczuleniu naturalnego odtworzyć naturalne
mechanizmy akomodacji oka.
miejscowm kroplowym.
Oznacza to ostrość widzenia do
Jakie badania pacjent musi bliży (czytanie), widzenia pośredniego (praca przy komputerze,
wykonać przed zabiegiem?
Podstawowe badania laboratoryj- spotkania towarzyskie, rzut oka
ne , konsultację laryngologiczną i na deskę rozdzielczą samochodu),
oraz do dali (jazda samochodem,
anastezjologiczną.
Pomimo że zabiegi są w znieczule- obserwacja odległych krajobraniu miejscowym podczas wszystkich zów).
zabiegów obecny jest anestezjolog.
Jaka jest cena operacji?
Koszty przedstawiają się od
Jakie soczewki są najlepsze?
Istnieje wiele rodzajów soczewek 3200-3400zł w zależności od rowewnątrzgałkowych, oferujemy dzaju operacji.
Konsultacje do zabiegów opetylko te najlepsze na rynku.
Dla wymagających osób proponuję racyjnych z pełna diagnostyką i
soczewkę Akreos MICS, która oprócz wyliczeniem wszczepu soczewki
wszystkich zalet soczewki Akreos AO wewnątrzgałkowej i ustaleniem
posiada możliwość jej implantacji rodzaju soczewki i zabiegi operawłasnie poprzez przez mikrocięcie cyjne prowadzone są przez lek.
med.specjalistę chorób oczu Leszka
o wielkości 1,8mm.
Mniejsze cięcie oznacza krótszy Jońskiego wraz z zespołem.
czas powrotu do pełnej sprawności
oraz - co najważniejsze -zmniejsza
ryzyko wytworzenia astygmatyzmu w czasie operacji.
Zaindukowany podczas operatzw. „trybie zimnej fakoemulsyfikacji”, co oznacza dla pacjenta
minimalne uszkodzenie okołooepracyjne rogówki.

W upalne dni pij dużo wody, jedz owoce
Woda jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jej brak spowoduje
zanik pracy podstawowych narządów. O piciu jej w dużych ilościach należy pamiętać
szczególnie latem, w okresie wysokich temperatur i pocenia się. Ważne jest, aby organizm
stale otrzymywał płyny różnego typu, tak, aby organizm się nie odwodnił.
Jak wynika z badań, nie wszyscy
i nie zawsze potrafią prawidłowo
nawodnić organizm. W codziennym menu większości ludzi jest
herbata, kawa i różne napoje.
Bywa, że zapomina się o wodzie.
Tymczasem powinno się wypijać
od 1,5 do 2 litrów płynów dziennie.
Trzeba też pamiętać, że każdy z nas
ma różną kondycję, jak również
różne zapotrzebowanie na wodę.
Dla zabezpieczenia normalnej
przemiany materii, należy przyjąć
tyle płynów, ile wydali z organizmu. Woda mineralna nie tylko
nawilża odpowiednio organizm,
ale również oczyszcza go z toksyn.
Ten, kto wody nie pije, pozwala
toksynom magazynować się w
komórkach i naczyńkach organizmu, przyspieszając powstawanie
u siebie różnych chorób. Jednak
jak mówią lekarze woda, w której
składzie znajduje się zwiększona
ilość soli mineralnych nie może
być używana przez dłuższy czas,
ponieważ ich nadmiar odkłada się
w stawach, mięśniach i kościach.
Również kawa i herbata również
nie powinny być używane w nadmiernych ilościach. Ze względu na
dużą zawartość kofeiny i teaniny,
nadmiar wody zatrzymuje się w
tkankach tłuszczowych, powodując obrzęki, zatrzymanie toksyn i
niepotrzebne obciążenie systemu
wydalniczego.

Należy pamiętać, że wodę powinniśmy pić w odpowiednich porach.
Jednorazowo większą ilość płynów
można wypić pomiędzy posiłkami.
Nigdy bezpośrednio przed, w trakcie lub tuż po spożyciu pokarmów.
Dlaczego? Ponieważ wypite przed
jedzeniem napoje zmywają soki
żołądkowe niezbędne do trawienia
pokarmów. Natomiast popijanie w
trakcie konsumpcji lub bezpośrednio po posiłku powoduje zbytnie
rozrzedzanie soków trawiennych.
W efekcie przyczynia się do zalegania pokarmów w przewodzie
pokarmowym – tłumaczą lekarze.
Natomiast niedobór wody może
być jeszcze bardziej szkodliwy
dla naszego organizmu niż jej
nadmiar. Palące pragnienie przed
posiłkiem może świadczyć o zbyt
gęstych sokach żołądkowych, które
bez szkody dla zdrowia możemy
łatwo rozcieńczyć niewielką ilością
napoju najlepiej na 20 - 30 minut
przed jedzeniem. Gdy spożywamy
zbyt suche jedzenie również warto
go nieco „zmoczyć”, żeby ułatwić
trawienie. W tym przypadku, w
czasie posiłku możemy wypijać
niewielką ilość płynu, ale bardzo
małymi łyczkami i niezbyt często.
Wiele korzyści dla zdrowia może
przynieść też szklanka ciepłej wody
wypijana bez pośpiechu rano zaraz
po obudzeniu.
Coraz częściej obalany jest mit, że

należy pić tylko wodę niegazowaną
i wystrzegać się wody z gazem. Jak
argumentuje profesor Krzysztofem Grabowskim z Wrocławskiej
Akademii Medycznej, woda gazowana nie tylko nie
szkodzi, ale ale pod
względem mikrobiologicznym jest
zdrowsza od niegazowanej. W obecności „bąbelków”,
które obniżają pH
wody, nie rozwijają
się bakterie, które
mogą wywoływać
r o ż n e c h o r o b y.
Należy jej unikać
tylko w niektórych
przypadkach z określonych powodów
zdrowotnych np.
przy nad kwasocie,
zaburzeniach trawienia, przy chorobie gardła i strun
głosowych. Uwalniany z gazowanej
wody mineralnej
dwutlenek działa
na kubki smakowe znajdujące się
w jamie ustnej, co
orzeźwia i pobudza
apetyt i zwiększa
jednocześnie czynność wydzielniczą

żołądka. Wszystko to razem ułatwia trawienie spożytych pokarmów. Dodatkowo znajdujące się w
wodzie mineralnej elektrolity, jak:
sod, potas, wapń i magnez wpływa
ją na czynność perystaltyczną jelit,
co jednocześnie zapobiega zaparciom – opowiada pan profesor.
Należy dodać również, że woda
gazowana oprócz wymienionych

własności bardzo dobrze gasi
pragnienie. Wodę z bąbelkami
warto pić również po wysiłku, bo
m.in. ułatwia wydzielanie moczu, z
którym wydalane są toksyny.

Latem ważne są też owoce

Owoce, jarzyny i warzywa
to najcenniejsze źródło wody i
niezbędnych minerałów dla orga-

nizmu. Soki świeżo wyciśnięte z
marchewki, czy cytrusów dostarczają organizmowi nie tylko witamin, mikroelementów i łatwo
przyswajalnych soli mineralnych,
ale także wody. Taki sok swoim
chemicznym składem odpowiada
płynom wypełniającym każdą
komórkę naszego ciała.
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WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21

Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego

R

E
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Auto-Komis
„Dakar”

www.dakar-68.gratka.pl

Co 9 kurs (do 10 zł) gratis

L

A

M

A

ul. Wolności 121,
58-500 Jelenia Góra
tel. 075 643 23 54,
0 507 10 02 28
dakar-68@o2.pl

• Przygotowujemy auta do sprzedaży
• Pomagamy bezpiecznie przeprowadzić transakcję
• Przyjmujemy w rozliczeniu samochody używane
różnych marek
• 100% legalności aut
• Sprowadzamy auta na zamówienie
• Nisko oprocentowany kredyt na auta nowe i używane
• Kredytujemy samochody z poza komisu
• Kredyty dla ﬁrm i rolników
• Leasingi na samochody nowe i używane
• Procedury uproszczone (bez zaświadczeń)
• Gwarantujemy miłą, fachową obsługę
i rzetelnie wykonanie usługi
• Skup samochodów gotówka natychmiast

OD PON. DO SOB. 8 -18
• Blacharstwo
Jelenia Góra, ul. Chłopska 11 (wjazd
• Lakiernictwo
od W. Pola)
• Bezdotykowe Mycie Samochodów
Tel. 075 / 75 33 284
• Bezgotówkowe rozliczanie
Fax 075 / 64 21 411
z firmami ubezpieczeniowymi
30

AUTO - CAMPING PARK
UBEZPIECZENIA
KREDYTY
PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU
58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9

tel. 075 64 38 733
kom. 0509 963 753 0501 053 312

www.peter.autogielda.pl

+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
UFMGBY 
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www.camping.karkonosz.pl campingpark@interia.pl
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Wojna futbolowa

Orkan zamiast Orła

Tadeusz Duda ma także żal do prezydenta za niepochlebne wypowiedzi
dotyczące jego osoby. Miały one paść
podczas wizyty w Dziwiszowie przy
okazji zakończenia sezonu przez
miejscowego Piasta, a także na
spotkaniu w ratuszu, kiedy zastępca
prezydenta Miłosz Sajnog powołał
się na plotki dotyczące prezesa
Karkonoszy.
Niejasne dla zarządu klubu jest także spotkanie prezydenta z piłkarzami i
trenerami, podczas którego obiecano
premie za awans do III ligi. Prezydent
miał także wspomnieć o
osobach gotowych wejść
do zarządu, które miałyby
zagwarantować lepsze funkcjonowanie klubu.
Prezes Tadeusz Duda wysłał zaproszenie do Marka Obrębalskiego, aby
przyszedł na posiedzenie z kandydatami
na członków zarządu. Prezydent jednak
się nie pojawił. Ostatecznie zarząd klubu
nie przyjął rezygnacji prezesa. Za dwa
tygodnie ruszają rozgrywki IV ligi
i wciąż trwają prace organizacyjne
przed sezonem. Według członków
zarządu dymisja w tym momencie
byłaby niekorzystna dla Karkonoszy.
Jednocześnie Tadeusz Duda poinformował, że po jesiennych wyborach
samorządowych zbierze się walne
zebranie członków klubu.

Fot. R. Ignaciak

Po dwóch konferencjach prasowych w ubiegłym tygodniu
wokół jeleniogórskiego futbolu zrobiło się głośno. W środę
zarząd Karkonoszy Jelenia
Góra zarzucił prezydentowi
kierowanie się chęcią odwetu.
– To niedorzeczne – odpowiezemścić.
dział w czwartek prezydent.
W ostat-

nim czasie
bowiem
członkowie
zarządu spotkali się z
Markiem Obrębalskim
i jego zastępcą Miłoszem
Sajnogiem. Jak relacjonuje
prezes Tadeusz Duda nie udało
się porozmawiać o sytuacji w klubie, a jedynie o ewentualnych zmianach
w składzie zarządu. Prezydent miał się
domagać usunięcia Bogusława Kempińskiego. Wówczas Karkonosze miałyby
pozyskać poważnych sponsorów.

Środowe spotkanie zarządu Karkonoszy miało związek z napiętą sytuacją
pomiędzy prezydentem Jeleniej Góry
Markiem Obrębalskim, a władzami
klubu. Według wiceprezesa Bogusława
Kempińskiego problemy rozpoczęły się
po napisaniu przez niego listu otwartego do Marka Obrębalskiego. Była
to odpowiedź na odebranie firmie, w
której pracował, dzierżawy targowiska
na Zabobrzu.
Bogusław Kempiński jest przekonany, że prezydent chce się teraz na nim
E
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W awanturze
o Karkonosze
ważny jest też
aspekt sportowy.
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do wyników sportowych. – To duży
Na zarzuty władz klubu prezydent ukłon ze strony miasta w stosunku do
klubu – powiedział Jerzy Lenard.
odpowiedział w czwartek.
Zastępca prezydenta dodał, że wspar– Spotkanie to wzbudziło moje zdziwienie – rozpoczął prezydent, przy- cie sportu z budżetu miasta powinno
wołując statut klubu, według którego przynieść korzyści w postaci promocji
organem powołującym i odwołującym Jeleniej Góry. Wyniki sportowe Karkoczłonków zarządu jest walne zgroma- noszy takiej promocji nie zapewniają.
Zapytany o możliwość obcięcia dotacji
dzenie członków klubu.
Prezydent stwierdził, że zebranie było dla klubu z kasy miejskiej Jerzy Lenard
„czymś niedorzecznym i w poprzek odpowiedział: – Niewykluczone, że
obowiązującego władze klubu statutu”. takie warunki zostaną w przyszłości
Marek Obrębalski odwołał się także przedstawione.
Prezydenci
do zarzutów o niezwrócili także
wystarczającym
KARKONOSZE, WBREW
uwagę na to, że
wsparciu finanNAZWIE, NIE SĄ KLUBEM
miasto nie ma
sowym ze strony
NALEŻĄCYM DO MIASTA,
możliwości wpłymiasta. Prezydent
A MIMO TO KLUB
wania na zmiaprzywołał oficjalne
UTRZYMYWANY JEST Z
ny w składzie
informacje dotyPUBLICZNYCH PIENIĘDZY
zarządu. Według
czące finansowastatutu może ich
nia klubu z kasy
miejskiej. – W 2006 roku, kiedy jeszcze dokonać walne zgromadzenie członnie pełniłem funkcji klub otrzymał 42 ków klubu.
Marek Obrębalski wspomniał o
tysiące złotych.
W kolejnych latach, za kadencji Mar- swoim spotkaniu z zarządem, podczas
ka Obrębalskiego kwoty przeznaczone którego zasugerował dokonanie takich
na działalność klubu były wyższe. W zmian. Było to podyktowane sygna2007 roku Karkonosze dostały 124 łami nie tylko ze strony kibiców oraz
tysiące złotych, w 2008 roku 191 tysięcy rodziców dzieci trenujących w klubie,
złotych, 2009 roku 208 tysięcy złotych, a ale również trenerów i samych zawodników. – Usłyszałem wiele gorzkich
w roku bieżącym 255 tysięcy złotych.
– Posądzanie mnie
o to, że działam na
niekorzyść klubu jest
niedorzeczne – skomentował zarzuty Marek Obrębalski.
Prezydent, odwołując się do statutu klubu, wspomniał także
o radzie sponsorów,
– Sugerowanie, że jest to odwet
która miała być organem doradczym. z mojej strony nie ma podstaw
– Nie znam składu – odpowiedział na zarzuty
rady i czy w ogóle ona Kempińskiego prezydent Obrębalski.
powstała. Nie wnikam
też w przyczyny, dlaczego taka rada słów o pracy tego zarządu – powiedział
nie powstała – powiedział Marek Marek Obrębalski. – Finansujemy ten
klub w ponad 90%, pozwoliłem więc
Obrębalski.
Zastępca prezydenta Jerzy Lenard sobie te sygnały przekazać, ale zostały
stwierdził, że sytuacja w Jeleniej Górze odebrane w taki, a nie inny sposób –
jest ewenementem w skali kraju. Na dodał prezydent.
– Sugerowanie, że jest to odwet z
działalność klubu Karkonosze (jak podkreślił wiceszef Jeleniej Góry, nie jest to mojej strony nie ma podstaw – odpoklub miejski, ale prywatny) i stypendia wiedział na zarzuty Bogusława Kemdla zawodników przeznaczane są bo- pińskiego prezydent.
wiem środki publiczne nieadekwatne
(arec)
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Jelenia Góra 75 36 864
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RADIO TAXI MERCEDES

www.taxi-9626.pl
ORANGE *4444
bezpłatna infolina
0 800 333 333

Trzecia edycja
Łysogórek
Wyścigi w różnych grupach wiekowych rozegrano przy dobrej pogodzie.
Łysogórska pętla została
zmieniona; zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami.
Nad ostatecznym jej kształtem na przyszłe miesiące i
lata jeszcze popracujemy.
W każdym razie chyba na
zawsze pożegnamy się z
bardzo mokrymi odcinkami - słynnymi przejazdami
przez strumienie, poniżej
dolnych stacji wyciągów.
Bo podczas deszczowej
pogody bywały bardzo
trudne – poinformował
nas Michał Rażniewski.
W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli: Mateusz Materek,
Weronika Mikołajczyk, Jan
Ripa, Agnieszka Szwinta,
Michał Barowicz, Patryk
Piwnikiewicz , Karolina
Cierluk, Rafał Ignaczak,
Monika Strychar, Krzysztof
Tyszecki, Maria Tyszecka,
Andrzej Hernik.
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Dolnośląski Związek Piłki Nożnej zwer yfikował
terminarz spotkań w IV
lidze w sezonie 2010/2011.
Zmiana spowodowana jest
pozostaniem Orła Ząbkowice Śląskie w III lidze.
Miejsce ząbkowiczan zajmie Orkan Szczedrzykowice, wicemistrz legnickiej
okręgówki, drugi z wicemistrzów posiadający najlepszą średnią punktową.
W związku ze zmianami
w terminarzu Karkonosze
Jelenia Góra zagrają w 12
kolejce (23/24 października) wyjazdowy mecz z
Orkanem.

Fot. Tejo

Fot. Raczyński

Riposta prezydenta

Na spotkania Karkonoszy przychodzi
garstka kibiców, a mimo to klub
otrzymuje spore wsparcie z kasy
miasta. – Postawa Karkonoszy to
antypromocja – mówi Jerzy Lenard.
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Klub Shidokan na letnim obozie
W Ustroniu Morskim odbył
się – jeden z dwóch zaplanowanych – letni obóz Shidokan,
w którym uczestniczyło 40
osób w wieku od 5–17 lat.
Oprócz kadry instruktorów
i wychowawców, w obozie
wzięli udział także rodzice
zawodników.
Piękna aura dopisywała przez cały
pobyt, żar lał się z nieba, piasek parzył
w stopy, a woda w morzu był cieplutka.
Dzień rozpoczynał się od rozruchu,

W pierwszym dniu zmagań
koszykarskich trójek na
boisku Orlik przy Al. Jana
Pawła II w Jeleniej Górze
rywalizowali gimnazjaliści.
Do turnieju zgłosiły się 4 zespoły, najlepszą ekipą został
Dream Team.

Trio Basket na Orliku

Wyniki turnieju
Strong – Kowary Bulls 1:15
Dream Team – Przekręty 15:11
Strong – Dream Team 3:15
Kowary Bulls – Przekręty 15:7
Strong – Przekręty 9:15
Kowary Bulls – Dream Team 9:16
ciu finałowym Dream Team pokonał
Kowary Bulls 15:9.
W zwycięskim zespole zagrali:
Patryk Ruciński, Kamil Drąg, Bartosz
Taraszkiewicz.

(arec)
FOT. AREC

Tabela
1.Dream Team 6 pkt
2.Kowary Bulls 5 pkt
3.Przekręty 4 pkt
4.Strong 3 pkt
Półfinały:

Dream Team – Strong 15:5
Kowary Bulls – Przekręty 15:9
Mecz o 3 miejsce:
Strong – Przekręty 9:15
Mecz o 1 miejsce:
Dream Team – Kowary Bulls 15:9
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grany mecz piłkarski pomiędzy Shidokan Jelenia Góra a kolonią z Krakowa
oraz mecz w piłkę siatkową między
kadrami obozów. Oba pojedynki zakończyły się dla nas sukcesem. Atrakcją
dla dzieci były także szaleństwa w
wesołym miasteczku, które znajduje
się w Ustroniu Morskim.
Na koniec obozu każdy zawodnik
za wzorową postawę i udział w obozie otrzymał pamiątkowy dyplom.
Wszystkim obozowiczom przez cały
pobyt dopisywał wspaniały humor i z
niecierpliwością czekają już na kolejny
zimowy obóz – poinformował nas
Mariusz Ligiżyński.

(arec)
FOT. ORGANIZATOR

Włoszczowska zwycięża
w Val di Sole
Przed tygodniem w szwajcarskim Champery Maja pojechała poniżej oczekiwań
i zajęła 15 miejsce. Dlatego
przed sobotnim wyścigiem
Pucharu Świata cele, jakie
sobie stawiała były ostrożniejsze – „pojechać najlepiej jak potrafię”.

W pierwszej części turnieju zespoły
zagrały systemem „każdy z każdym”.
W półfinale czwarta drużyna zagrała
z pierwszą, a trzecia z drugą. W star-

treningi odbywały się na plaży, a także
w morzu. Turyści z zaciekaniem obserwowali wyczyny młodych karateków,
robiąc im zdjęcia i filmując ich. Na plaży
odbywały się także liczne gry i zabawy
oraz konkursy.
Do treningów dołączali również
rodzice, którzy na co dzień uczestniczą
w zajęciach w czasie sezonu treningowego. Zwycięzcy poszczególnych
imprez zostali odznaczeni medalami.
Podczas trwania obozu odbyła się
wycieczka do pobliskiego Kołobrzegu, a
główną atrakcję stanowił rejs statkiem
pirackim.
Wieczorem obozowicze wraz z innymi kolonistami szaleli na dyskotekach,
które odbywały się na terenie , a także
piekli kiełbaski na ognisku. Został roze-

2 sierpnia 2010 r.

Od początku wyścigu srebrna
medalistka z Pekinu uplasowała się
w czołówce. Po pierwszej rundzie
zajmowała 4 miejsce, za kanadyjką
Catheriną Pendrel oraz amerykankami Willow Koerber i Georgią
Gould.
Jednak już na początku drugiego okrążenia Maja wyprzedziła
Amerykanki i trzymała się blisko
prowadzącej Pendrel. Po zakończeniu drugiej rundy miała do niej 17
sekund straty. Tuż za Mają znalazła
się Czeszka Katerina Nash.

W 3 rundzie Maja razem
z Pendrel uciekły pozostałym
zawodniczkom i ten etap
zakończył się prowadzeniem
Polki, która miała przewagę
1 sekundy nad Kanadyjką.
Niewiele się zmieniło w
4 rundzie. Dopiero w końcówce prowadzącą dwójkę
próbowała dogonić Rosjanka Kalentiewa, ale w tym
momencie na atak zdecydowała się Maja Włoszczowska
i rywalizacja zakończyła
się zwycięstwem Polki. 5
sekund później na mecie
pojawiła się Pendrel. Irina
Kalentiewa zajęła trzecie
miejsce ze stratą 14 sekund
do Mai.
Kolejna z Polek, Anna Szafraniec była 14, Magdalena
Sadłecka 29, Paula Gorycka
35, a Katarzyna Solus 40.

(arec)

Rowerowe szaleństwo pod Szrenicą
sportu – informują organizatorzy.
Już za dwa tygodnie w Szklar- organizatorzy.
Czynny udział w imprezie będzie Punkty kontrolne można znaleźć na
skiej Porębie po raz 14 odbędzie się Festiwal Rowerowy mógł wziąć każdy, bez ograniczeń obrazku w galerii.
Dla najmłodszych z kolei przygotowawiekowych.
Lech Bike Action.
Każdego roku impreza przyciąga
rzesze fanów kolarstwa i nie tylko. W
tym roku program festiwalu został
wzbogacony o kolejne atrakcje.
– Miłośników klasycznego kolarstwa
górskiego, a także tych, którzy wolą nieco bardziej frywolne zabawy rowerowe,
zapraszamy w dniach 13–15 sierpnia
do Szklarskiej Poręby przy dolnej stacji
wyciągu na Szrenicę. Tam poziom
adrenaliny zacznie wysoko skakać nie
tylko u zawodników z najwyższej półki,
biorących udział w takich dyscyplinach
jak downhill, dirt jump, zawody na
skateparku, nocne rowerowe skoki do
wody, zawody trialowe, górski maraton
czy podczas X Mistrzostw Karkonoszy
w skokach bungee jumping – polecają

„Każdy niezależnie od tego ile ma lat,
jakim jeździ rowerem i skąd pochodzi
będzie miał niepowtarzalną okazję
wzięcia udziału w Rajdzie Gwiaździstym. Wszyscy, którzy do godziny 16:00
dotrą na rowerze do jednego z punktów
kontrolnych znajdujących się w okolicy
Szklarskiej Poręby zostaną uznani za
uczestników Rajdu Gwiaździstego.
Wszystkim, którzy wezmą w nim
udział, chcemy zapewnić unikatowe pamiątki z tego jedynego w swoim rodzaju
wydarzenia - ze zrobioną specjalnie na
tę okazję koszulką włącznie. Start jest
zupełnie darmowy, a wydarzenie to
ma na celu propagowanie turystyki
rowerowej jako zdrowego stylu życia,
zapewnienie uczestnikom doskonałej
zabawy oraz zachęcenie młodzieży
miast i wsi do czynnego uprawiania

no zawody Scott Junior Trophy powered
by Milka. „To największa europejska sieć
wyścigów rowerowych organizowana
w ramach ważnych wydarzeń rowerowych w całej Europie. W tym roku po raz
pierwszy w Polsce najmłodsi miłośnicy
dwóch kółek będą mieli okazję spotkać
się w rywalizacji za sprawą XIV Lech
Bike Festival i miasta Szklarskiej Poręby,
która została wybrana spośród wielu
miast Polski do organizacji zawodów
Junior Trophy.
Tak więc jeśli masz pociechę w wieku
od 3 do 16 lat, sprawny rower i kask to
przyjedź z nią na dolną stację wyciągu
na Szrenicę w Szklarskiej Porębie.
SCOTT wspólnie z Milką zapewniają,
że na małych zawodników czekają nie
tylko wyścigi ale również wartościowe
nagrody i to co najważniejsze –mnóstwo

13 sierpnia Piątek
DOWNHILL:
08.30-10.30 – zakończenie zapisów do downhillu; zamknięcie listy startowej; przejazdy
treningowe
10.00 – rozpoczęcie XIV Lech Bike Festival’u;
przejazdy eliminacyjne
13.30 – przejazdy finałowe
15.30 – dekoracja zwycięzców
SKATEPARK:

16.00 – skatepark przejazdy eliminacyjne
17.00 – skatepark przejazdy finałowe
18.00 – dekoracja zwycięzców
MUZYCZNO-FILMOWY WIECZÓR (scena przy
jeziorku):
19.00 – koncert zespołu Leniwiec
20.00 – koncert zespołu Habakuk
21.30 – VI Festiwal filmów rowerowych –
projekcje konkursowe
23.00 – festiwal party – DJ’s TOM TOM/

MAUPA (Jelenia Crew)
14 sierpnia SOBOTA
DART DIRT JAM:
10.30 – przejazdy treningowe
12.00 – edukacyjna wycieczka z przewodnikiem po Karkonoszach
12.30 – przejazdy eliminacyjne
14.00 – zawody bunny hop
14.30 – przejazdy finałowe
15.30 – zawody best trick

Wydarzeniom sportowym będzie towarzyszyć muzyka serwowana przez znakomitych
dj’ów, a w piątkowy wieczór wystąpi gwiazda muzyki reggae – Habakuk. Organizatorzy
nie zapomnieli także o miłośnikach kina,
dla których przygotowano kolejną edycję
Festiwalu Filmów Rowerowych.
Szczegółowe informacje i regulaminy
poszczególnych zawodów można znaleźć
na stronie www.festiwalrowerowy.pl.
wspaniałej zabawy. Już dziś możesz
zgłosić udział swojej pociechy w SCOOT
Junior Trophy powered by Milka wchodząc na www.juniortrophy.pl lub na
www.festiwalrowerowy.pl – zachęcają
organizatorzy.

(arec)
FOT. JACEK NIEMIEC

16.00 – dekoracja zwycięzców
Scott Junior Trophy pawered by Milka
16.00-18.00 – zawody rowerowe dla dzieciaków
NIGHT AIR WATER BIKE SHOW:
20.30 – zawody w rowerowych skokach
do wody
21.30 – dekoracja zwycięzców
MUZYCZNO-FILMOWY WIECZÓR (scena przy
jeziorku):

22.00 - VI Festiwal Filmów Rowerowych –
projekcje finałowe
23.00 - festival party - DJ’s SIWY/QUBIOR
(Niskie Łąki Wrocław)
15 sierpnia NIEDZIELA
MARATON:
10.00 - start maratonu
11.30 - przyjazd pierwszego zawodnika
maratonu Piccolo
13.30 - przyjazd pierwszego zawodnika

maratonu Grande
16.00 - dekoracja zwycięzców
ZAWODY TRIALOWE:
12.00 - eliminacje
13.00 – finał
X Mistrzostwa Karkonoszy w bungee jumping:
15.00 - rozpoczęcie
16.00 - zakończenie
16.30 - zakończenie XIV Lech Bike Festivalu

Fot. Konrad Żurawski

sport

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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2010-07-23 - 09.50 - 2010-07-30 - 10.50
DO OGŁOSZEŃ POPRZEDZONYCH SZEŚCIOCYFROWYM NUMEREM DOŁĄCZONE SĄ ZDJĘCIA.
ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W DZIALE OGŁOSZEŃ NA STRONIE WWW.JELONKA.COM
OFERT PRACY - 200, OGŁOSZEŃ - 837
PRACA
DAM PRACĘ
ATRAKCYJNE dziewczyny - wysokie zarobki, dobre warunki mieszkaniowe - 607 687 488
DO kolportażu reklam - potrzebna
osoba - 606 355 474
KOLEŻANKA do współpracy - na
mieszkanie. Atrakcyjne warunki
współpracy - 883 480 531
MIEJSCE w solarium - dla tipserki /
manicurzystki - 531 170 869
MURARZE i pomocnik - zatrudnię
- 508 451 743
OSOBA do kolportażu reklam ulotki - 791 837 835

OSOBA z niemieckim - z bardzo
dobrą znajomością. Mile widziany
angielski. Obsługa portali e-handel.
Kontakty z klientami. Kreatywność.
Umowa o pracę - 502 368 995
PRZEDSTAWICIEL - do biura nieruchomości - 509 626 989
SZUKAM niepalącej niani - do 5
miesięcznego dziecka. W Sobieszowie. 6 zł za godzinę - 512 227
371
TYNKARZE maszynowi - dobre
zarobki - 505 033 080
ZATRUDNIĘ do pomocy - do
remontowanego obiektu oraz w
stolarni. Zlecę prace budowlane –
adaptacja. Jelenia Góra - Cieplice
- 506 487 498

BIURO RACHUNKOWE
Na rynku od 1996 roku!

- pełna księgowość
- rozliczenie z ZUS i US

- kadry i płace
- księga przychodów
i rozchodów

Odbiór dokumentów u klienta
58-500 JELENIA GORA ul. WOŁKOWA 22
Tel. 075-7524945 kom. 0668690058
Najniższe ceny! Zadzwoń i sprawdź.

ZLECĘ pracę ﬁzyczną - w Kowarach, na dwa dni - 516 200 030
ZLECĘ wykonanie - pomieszczenia z regipsów - 516 200 030
AGENCJA Ochrony Krajewski
BIS zatrudni pracownika ochrony
z terenu Jeleniej Góry i Szklarskiej
Poręby. Mile widziane młode osoby.
- 605 097 861
AGENT nieruchomości - biuro nieruchomości Metrohouse zatrudni
pośredników, agentów w obrocie
nieruchomości z terenu Jeleniej
Góry i okolic. Aplikacje proszę
wysyłać na mail: biuro@m-s.net.
pl - 767 463 037
ATRAKCYJNE dziewczyny - wysokie zarobki, dobre warunki mieszkaniowe - 607 687 488
AVON - zaprasza - do współpracy.
Jeżeli lubisz kosmetyki, prezenty
oraz potrzebujesz dodatkowych
pieniążków, to zgłoś się. Oferuję
swoją pomoc. Kontakt: piotraska@
vp.pl - 603 749 945
BARMANKA, kelnerka - przyjmę
od sierpnia do kawiarni PP CAFE
w Cieplicach studentki z Jeleniej
Góry, które chcą także pracować
w roku akademickim (dzienne i
zaoczne). Doświadczenie mile
widziane - 693 389 292

ZAMIEŚĆ SWOJE OGŁOSZENIE

PRZEZ WYSŁANIE SMS
WYŚLIJ SMS NA NUMER 7316 (koszt 3 zł + VAT)
W treści proszę umieścić symbol – podany niżej wraz z treścią swojego ogłoszenia
PT.JEL:
Np. PT.JEL: Sprzedam duzy dom mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi polozony na dzialce 1060 m2 w Cieplicach
WYSŁANIE SMS NA NR 7316 GWARANTUJE JEDNOKROTNE
UKAZANIE SIĘ OGŁOSZENIA W NAJBLIŻSZYM WYDANIU TYGODNIKA JELONKA.COM ORAZ 30 DNIOWĄ PUBLIKACJĘ NA
PORTALU WWW.JELONKA.COM W DZIALE OGŁOSZEŃ

7316

REGULAMIN
• Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim prawem,
dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, nawołujących do łamania
prawa, przemocy, itp.
• PODAWANY BĘDZIE TYLKO NUMER TELEFONU, Z KTÓREGO WYSŁANY
ZOSTAŁ SMS. Wszelkie inne formy kontaktu zawarte w treści SMS nie będą
publikowane - np e-mail, GG, adresy stron WWW.
• Treść ogłoszenia nie może przekraczać 160 znaków, łącznie ze znakami
interpunkcyjnymi, graﬁcznymi oraz odstępami pomiędzy znakami
oraz wyrazami i preﬁksami.
• Prosimy nie używać polskich liter - ą, ę, ć, ł, ś, ń, ó, ż, ź w treści
SMS.
• Jeśli w treści ogłoszenia będzie odnośnik do strony WWW
ogłoszenie się nie ukaże.
• Redakcja portalu www.jelonka.com zastrzega sobie prawo
do modyﬁkacji ogłoszeń bez podania przyczyny.
• Publikując treści i dane osobowe użytkownik wyraża
jednocześnie zgodę na ich publiczne udostępnienie
tj. numer telefonu, z którego został wysłany SMS.
• Dodanie ogłoszenia przez użytkownika jest
jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu.

BIURO nieruchomości - poszukujemy przedstawiciela do biura z
własnym autem. Wynagrodzenie
prowizyjne. Biuro Nieruchomości
Sudety ul. Bankowa 4, biuro. Kontakt: sudety@wp.pl - 609 043 414
BIURO nieruchomości - przedstawiciel do biura - 504 013 414
BIURO nieruchomości City - zatrudnimy młode, dyspozycyjne osoby.
Wykształcenie min. średnie, własny
samochód. CV proszę przesyłać na
adres: zbyszynska@nieruchomosci-city.pl - 723 143 566
BIURO, kadry - ﬁrma poszukuje
rzetelnej Pani, do prowadzenia
biura w Jeleniej Górze. Znajomość
języka niemieckiego obowiązkowo
w mowie i piśmie. Wymagane
doświadczenie. CV wraz ze zdjęciem iwobau@tlen.pl - 501 418
553
BRUKARZE - od zaraz, na ok. 200
m2 - 507 148 918
BRUKARZE - ﬁrma zatrudni brukarzy, płaca tygodniowa - 607
593 796
BRYGADZISTA grupy - instalatorów CO, wod-kan., gaz, ppoż.,
wszystkich sieci zewnętrznych.
Praca na terenie całego Dolnego
Śląska i poza. Budownictwo ogólne
i przemysłowe - 663 388 567
BUDOWA-WYKOŃCZENIA potrzebny pracownik do wykończeń: panele, malowanie, płytki,
itp. Tylko osoby z doświadczeniem,
chcące pracować. Pijakom i cwaniakom dziękuję-szkoda mojego
czasu i pieniędzy. Dzwonić po
20:00 - 504 549 121
BUDOWA komina - postawienie
komina na wysokość 9m, ceramiczny (w jednym pustaku spalinowy + wentylacja), na zewnątrz
budynku w Rybnicy - 783 875 189
BUDOWLANIEC - fachowiec z
własnym dojazdem do prac wykończeniowych - 785 524 363
BYLI policjanci - wysokie prowizje
- 75 76 762 56
CIEKAWA praca w domu - wymagany dostęp do Internetu. Więcej
informacji: ada7726@wp.pl
CIEŚLA-DEKARZ - zatrudnię - 603
280 275
CIEŚLA, murarz - operator dźwigu
do pracy w Niemczech - 75 64 31
028 (7:15)
CIEŚLA do budowy domu - z
drewna. Praca na stolarni i montaż
pod Wrocławiem. Kontakt: orcan@
poczta.onet.pl - 605 32 7050
CITI Bank-stażysta - aplikacje
zawierające CV + list motywacyjny
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych proszę
o przesłanie na adres: wojciech.
wojcicki@citi.com
DEKARZ, murarz, płytkarz - praca
legalna, za granicą. Tylko fachowcy
- 501 418 553
DLA dekarzy - tylko fachowców 504 122 172

DO biura nieruchomości - centrum
obsługi nieruchomości Siofer przyjmie agenta. CV proszę wysłać na
maila: monika1105@interia.pl - 691
221 116
DO biura nieruchomości - Indom
poszukuje osoby z doświadczeniem do pracy - mile widziany j.
angielski - 662 040 448
DO odszkodowań powypadkowych - zatrudnię nowych agentów,
prowizja. Kontakt: pomocpowypadkowa@interia.pl
DO pomocy w kuchni - przyjmiemy
Panią. Zapraszamy na rozmowę
do Restauracji „Mezopotamia” ul.
Szkolna 3
DO prac ogólnoporządkowych
- potrzebna osoba - Jelenia GóraSobieszów - 506 469 977
DO pracy z dziećmi - w związku
z rozwojem firmy poszukujemy
animatorów do zabaw z dziećmi.
Wymagania: kreatywność, poczucie humoru, odpowiedzialność.
Aplikacje proszę kierować na
adres: biuro@vesna.pl - 665 045
678
DO sklepu 50Style - poszukujemy
młodych osób do pracy na pasażu
Tesco. CV prosimy o składanie w
sklepie - 721 787 713
DODATKOWA - więcej informacji
na: praca1552@gmail.com
DODATKOWY zarobek - dziennie
80 zł - 724 338 404
DORĘCZYCIEL listów - zatrudnimy
osobę do doręczania listów na
terenie Lwówka Śląskiego i Wlenia
- praca2010@gazeta.pl

DORYWCZA praca w biurze - na
umowę zlecenie, do wykonania
prostych prac biurowych. Zatrudnię
studentkę/studenta. Mile widziana
znajomość języka angielskiego.
Proszę o przesłanie CV na adres:
pracaketom@o2.pl - 604 533 089
ELEWACJE - praca przy elewacjach tylko dla fachowców. 10-12
zł/h - 695 601 112
FACHOWCY od dociepleń - ﬁrma
budowlana Europol zatrudni pracowników budowlanych - specjalistów od dociepleń i elewacji.
Gwarantujemy dobre stawki oraz
umowę o pracę - 501 700 499
FACHOWCY do elewacji - Lubań
i okolice, dobre zarobki - 607 730
104
FHU zatrudni - na dział obsługi
klienta, dział techniczny, administracyjny i do magazynu - wiktor32@onet.pl
FIRMA budowlana - zatrudni
doświadczonych fachowców (prace
remontowe wew. i zew.), niepijących, chcących pracować. Wypłata
raz w miesiącu. Kontakt tylko od
10:00 do 14:00 - 519 169 292
FIRMA budowlana Iwo-Bau zatrudni murarzy do klinkieru.
Prosimy o kontakt tylko fachowców
z doświadczeniem. Umowa, bardzo
dobre stawki - 501 418 553

OGŁOSZENIA DROBNE : REGULAMIN
1. Ogłoszenia są bezpłatne
2. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania ogłoszeń
3. Aby ogłoszenie ukazało się w Tygodniku Jelonka należy wypełnić kupon
i dostarczyć go do redakcji (ul. Skłodowskiej-Curie 13/2)
4. Istnieje możliwość nadania tego samego ogłoszenia wiele razy, wystarczy do wypełnionego kuponu dołączyć
odpowiednią liczbę kuponów (wypełniamy tylko jeden kupon)
5. Ogłoszenie jest ważne tylko po podaniu danych osobowych (do wiadomości redakcji) wraz z kontaktem,
w celu sprawdzenia wiarygodności ogłoszenia.
Imie nazwisko, adres, telefon kontaktowy
6. Jeden kupon przeznaczony jest na jedno ogłoszenie na okres jednego tygodnia (jeden numer).
7. Zakaz reklamowania stron internetowych
8. Regulamin dotyczy ogłoszeń z kuponów oraz sms'ów
9. Ogłoszenia matrymonialne przyjmowane będą wyłacznie w redakcji

OGŁOSZENIA DO NASTĘPNEGO NUMERU
JELONKI.COM BĘDĄ PRZYJMOWANE
DO PIĄTKU, DO GODZ. 12.

KUPON NA OGŁOSZENIE DROBNE
Jeden kupon = jedno wydanie
KUPON PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI
LITERAMI I CZYTELNIE (MAX 150 ZNAKÓW)

DATA EMISJI:___–___– 2010 rok

WAŻNE TELEFONY

ALARMOWE
Policja
Straż Pożarna
Pogotowie Ratunkowe
GOPR
Pogotowie Energetyczne
Pogotowie Gazowe
Pogotowie Ciepłownicze
Pogotowie Wodociągowe
Numer alarmowy ogólny
Pogotowie Weterynaryjne
POLICJA
Komenda Miejska
Komisariat ul. Amii Krajowej
Komisariat pl. Piastowski

997
998
999
985
991
992
993
994
112
531 22 99 44
75 20 700
75 20 150
75 52 374

Straż Miejska
SŁUŻBA ZDROWIA
Narodowy Fundusz Zdrowia
Szpital Wojewódzki
Izba przyjęć
Pogotowie Ratunkowe
URZĘDY
Urząd Miasta pl. Ratuszowy
Ul. Sudecka
Powiatowy Urząd Pracy
Urząd Skarbowy
Urząd Celny
Rzecznik praw konsumenta
Centrum Informacji Turystycznej
Sąd Okręgowy

75 25 162
64 58 709
75 37 100
75 37 118
75 23 636
75 46 101
75 46 210
64 73 160
64 73 500
64 57 200
75 46 110
76 76 925
64 15 100

Prokuratura Rejonowa
Prokuratura Okręgowa
Poczta Główna
Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna
Konserwator Zabytków
ZUS
KULTURA
Teatr Jeleniogórski
Filharmonia Dolnośląska
Jeleniogórskie Centrum Kultury
ODK Zabobrze
MDK
MDK „Muflon”
Muzeum Karkonoskie

64 28 400
64 28 400
75 243 90
64 355 60
75 26 865
64 68 400
64 28 112
75 38 160
64 238 81
75 41 090
62 24 460
75 53 626
75 234 65

T E L.
Dane obowiązkowe
do wiadomości redakcji (nie będą publikowane).
Imię i nazwisko:............................................................
Adres:.............................................................................
Telefon:..........................................................................

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Firma Korner - podejmie współpracę z młodą, ambitną i prężną
osobą, znającą język niemiecki.
Zapraszamy na rozmowę wstępną
w Jeleniej Górze, ul. Spółdzielcza
27 - 075 753 69 20
Firma zatrudni stolarza - do więźb
dachowych. Praca legalna, za granicą. Bardzo dobre warunki - 501
418 553
Fryzjerka i manikiurzystka - do
salonu w centrum Jeleniej Góry 509 156 590
Gładzie - dobre zarobki, uczciwa
firma, wypłacalność praca do maja
2011. Dzwonić po 18:00 - 607
758 406
Handlowiec, kierowca - Firma
Opoltrans zatrudni na stanowisko osobę z wykształceniem lub
doświadczeniem w motoryzacji k.appel@opoltrans.com.pl
Kasjer, sprzedawca - do sklepu
spożywczego na Zabobrzu. CV
wraz ze zdjęciem proszę wysyłać
na mail: abz2298@interia.pl
Kelnerka-barmanka - do
Hotelu*** w Karpaczu. CV ze
zdjęciem na adres: manager@
hotelartus.pl. Kontakt z wybranymi
osobami - 75 76 16 346
Kierowca - C+E, własna działalność, Niemcy - Belgia, 120 euro/
dzień. Wymagana znajomość
języka obcego. Kontakt: rekrutacjapracaeu@interia.pl - 723 333 669
Kierowca autobusu - Tom-Tur
praca w turystyce zagranicznej i
krajowej - 693 960 201
Kierowca C, E - zatrudnię - 609
659 599
Kierowca C+E - w ruchu krajowym - 601 88 12 75
Kierowca do pizzerii - dobra
znajomość miasta, prawo jazdy
kat. B, umiejętność jazdy skuterem,
mile widziane doświadczenie w
gastronomi. - 793 748 919
Kierowca, 2 mechaników Niemcy - kat. C i mechanicy samochodów ciężarowych. Kierowcy
- zarobki 1800 euro, a mechanicy
1600. Wiek do 45 lat. Wożenie
pieczywa. Kontakt tylko od 10:00
do 18:00 - wyjazd z 25 na 26 lipca
- 880 331 147
Kierowca kat. C, C+E - od zaraz
- 607 568 120
Kierowca w transporcie - kurs na
przewóz rzeczy - 512 487 472
Kierowców - przyjmiemy mężczyzn 19-29 lat. Aplikacje wraz z
CV prosimy przesyłać na adres:
z_sobczak@wp.pl. Zastrzegamy
sobie możliwość odpowiedzi do
wybranych kandydatów
Kierownik salonu - Firma TERG
MediaExpert zatrudni: kierownika salonu w Jeleniej Górze. Na
aplikacje czekamy pod adresem:
rekrutacja@mediaexpert.pl z dopiskiem Jelenia Góra - 67 265 00 19
wew. 888
Koleżanka do współpracy - na
mieszkanie. Atrakcyjne warunki
współpracy - 883 480 531
Konsultanci d/s Sprzedaży nowo otwarty odział Netia zatrudni
PH, pracowników biurowych, kierownika biura - 530 298 833
Korepetytor matematyki - szukam dla ucznia klasy 4 doświadczonego korepetytora - 668 292 066
Kosztorysant budowlany wymagania: doświadczenie na
podobnym stanowisku, obsługa
programu Norma, Office, dyspozycyjność, umiejętność sporządzania
przedmiarów i obmiarów robót 693 638 727
Kucharz - restauracja zatrudni 608 084 901
Kucharz/kucharka - prosimy
przychodzić na rozmowę do restauracji „Mezopotamia” ul. Szkolna 3
Lekka i przyjemna praca - przy
dwuletnim dziecku, 4 godziny
dziennie od poniedziałku do piątku.
12 zł za godzinę. Naprawdę warto
- 607 641 417
Mechanik samochodów ciężarowych (Daf Man, Scania, Mercedes, Iveco). Wielka Brytania,
tylko z doświadczeniem w autoryzowanych stacjach. CV na:
talent@horizonsrecruitment.co.uk
- 00447761637664
Mechanik samochodowy - z
doświadczeniem przy naprawach
aut ciężarowych i dostawczych 514 800 707

Merchandiser Castorama poszukiwany student - mężczyzna
do pracy w Castoramie jako merchandiser/serwisant. Bardzo dobre
warunki. CV + foto na: piotrek.
mikolajczak@gmail.com
Miejsce w solarium - dla tipserki /
manicurzystki - 531 170 869
Młode małżeństwo - do pracy na
gospodarstwie. Czernica okolice
Jeleniej Góry - 500 183 298
Monter instalacji sanitarnych znajomość rysunku technicznego,
prawo jazdy kat. B, doświadczenie
w branży instalacyjnej, umiejętność
spawania - 668 245 371
Murarz za granicę - firma
zatrudni murarzy do klinkieru.
Praca za granicą. Tylko fachowcy.
Wyjazd natychmiast po podpisaniu
umowy - 501 418 553
Murarze do klinkieru - 40 euro,
Belgia. Kontakt: rekrutacjapracaeu@interia.pl
Murarze - Twój Dom Sp. z
o.o. zatrudni wykwalifikowanych
murarzy z okolic Lubania, Lwówka,
Gryfowa, Mirska. Praca akordowa:
20 zł/m2 - 883 389 888
Murarze do klinkieru - firma
budowlana Iwo-Bau zatrudni murarzy do klinkieru. Prosimy o kontakt
tylko fachowców z doświadczeniem. Umowa, bardzo dobre stawki
- 501 418 553
Murarze i pomocnik - zatrudnię
- 508 451 743
Murarze, od zaraz - firma budowlana Europol zatrudni murarzy
klinkieru. Prosimy o kontakt tylko
fachowców z doświadczeniem.
Umowa o pracę, dobre stawki - 501
700 499
Murarzy do klinkieru - tylko z
doświadczeniem do pracy w Belgii,
CV rekrutacjapracaeu@interia.pl W
tytule proszę napisać murarz - 723
333 669
Na stoisko mięsne - 756 456 830,
756 451 391
Na wyspach Greckich - kelnerki,
pokojówki ze znajomością języka
angielskiego. Certyfikat agencji
zatrudnienia Alma Var - 5185 - 756
474 402
Niemcy, opieka - 84 lata, nad
małżeństwem w miejscowości Konstanaz. Podopieczny porusza się
samodzielnie i za pomocą rolatora
na zewnątrz. Cierpi na demencję,
ma problemy z pamięcią - 757
223 232
Niemcy, opieka - 93 lata, nad
kobietą. Porusza się za pomocą
wózka inwalidzkiego. Cierpi na
demencję, zapominanie. Używa
pampersów. Od opiekunki wymaga
się pomocy przy myciu, ubieraniu 757 223 232
Niemcy, opieka - do kobiety 88
lat, okolice Norymbergi. Wyjazd
28.07.10. Kontakt - CV ze zdjęciem: eurosta@onet.eu
Niemcy, opiekunka - 77 lat, nad
małżeństwem w miejscowości
Böbingen. Podopieczny porusza
się samodzielnie i za pomocą
rolatora na zewnątrz. Cierpi na
demencję, używa pampersów - 757
223 232
Niemcy, opiekunka - 89 lat, nad
kobietą. Podopieczna porusza się
za pomocą rolatora na zewnątrz.
Używa pampersów. Ma problemy
z pamięcią - 757 223 232
Niemcy, opiekunka - 90 lat, nad
kobietą. Podopieczna porusza
się samodzielnie i z pomocą na
zewnątrz. Cierpi na dolegliwości
starcze, ma problemy z pamięcią.
Używa pampersów - 757 223 232
Nieruchomości i reklama praca w. Mile widziane doświadczenie w branży nieruchomości - 883
797 878
Nomi w Jeleniej Górze - zatrudni
sprzedawców. Podania i CV prosimy składać w biurze supermarketu lub przesłać na adres mailowy:
biuro@jelgor.nomi.com.pl - 661
390 034
Ochrona sklepu - zatrudnimy
ochroniarza do sklepu spożywczego - 756 457 254
Ocieplenia, Niemcy - dam pracę
przy ociepleniach - 6 euro na godz.
Wydatki 310 mieszkanie - 0049 177
98 058 54
Od zaraz - Firma Zepter zatrudni
przedstawicieli handlowych i menagerów. Stałe wynagrodzenie +
premia - 603 301 732

Od zaraz - 100 zł dziennie. Kontakt tylko mail: rodni@op.pl - 606
718 352
Oferta dodatkowej pracy - zarabiaj sprzedając perfumy w ofercie
160 zapachów oraz ponad 50
innych produktów. Zysk ponad
10 zł na produkcie. Kontakt:
GG-8741838, mail: ksyniooo5@
wp.pl - 515 741 895
Operator CNC - wykrawarka
prasa krawędziowa - 510 250 554
Operator koparko-ładowarki - z
doświadczeniem umowa o pracę,
dobre warunki zatrudnienia i wynagrodzenia - 75 75 57 303
Opieka, Niemcy - z doświadczeniem i dobry niemiecki - 794
266 531
Opieka, Niemcy - nad kobietą, 64
lata. Podopieczna porusza się za
pomocą rolatora. Ma problemy z
pamięcią, używa pampersów. Od
opiekunki wymaga się pomocy przy
ubieraniu, kąpaniu - 75 722 32 32
Opiekunka - do 11 miesięcznego chłopca. Dyspozycyjnej na
telefon z Cieplic - 691 551 760,
531 551 474
Opiekunka - zatrudnię opiekunkę do 3 letniego chłopca - 605
944 578
Opiekunka do dzieci - kobieta
30-40 lat do opieki nad 7 miesięcznymi bliźniętami na Krecie w Grecji;
oczekiwana znajomość języków
angielskiego i rosyjskiego. Certyfikat agencji zatrudnienia Alma
Var - 5185 - 75 647 44 02
Opiekunka osób starszych praca w Niemczech. Gwarantowane legalne zatrudnienie. Zarobki
od 850-1200 euro, netto/mies.
Wymagana znajomość j. niemieckiego oraz doświadczenie w opiece
nad starszymi osobami - a.palczynska@interkadra.pl
Opiekunka, Niemcy - Agencja
Pracy Tymczasowej „SeniorenSonne” (nr certyfikatu 6500) poszukuje opiekunów i opiekunek osób
starszych. Nie wymagamy własnej
działalności. Nie pobieramy opłat.
Kontakt: seniorensonne@interia.
pl - 531 482 982
Opiekunki, Niemcy - CURAmedi
zatrudni na umowę o pracę opiekunki osób starszych ze znajomością języka niemieckiego, zarobki
900-1300 euro + zwrot kosztów
podróży - medirekrutacja@wp.pl 75 611 20 15
Opiekunki osób starszych w Niemczech. Wynagrodzenie
900-1300 euro netto + bezpłatne
zakwaterowanie i wyżywienie;
certyfikat agencji zatrudnienia Alma
Var - 5185 - 75 647 44 02
Osoba z niemieckim - z bardzo
dobra znajomością. Mile widziany
angielski. Obsługa portali e-handel.
Kontakty z klientami. Kreatywność.
Umowa o pracę - 502 368 995
Osoby do komputerowego składania map, z gotowych elementów
graficznych na potrzeby tworzonych
gier. Wymagamy zmysłu artystycznego, sumienności i wyobraźni - 75
64 22 250
Pani do sprzątania mieszkania w soboty. Po 45 roku, z własnym
samochodem - 783 032 762
Pani do sprzątania - domku jednorodzinnego, z Jeleniej Góry.
Sprzątanie dwa razy w tygodniu
- 506 057 008
Pełnomocnik Orange wykształcenie min. średnie, praca
stacjonarna przy komputerze i z
telefonem w dłoni, pozyskiwanie
nowych klientów oraz obsługa
dotychczasowych. CV proszę słać
na mail: praca@jpkomputery.com.
pl - 756 420 210
Piekarz - zatrudnię piekarza w
piekarni w Mysłakowicach, ul. Jeleniogórska 4 - 516 125 311
Pielęgniarka – legalna praca
na etat, od zaraz - 604 479 578
Pilnie - kobieta do 35 lat, do
sprzedaży hamburgerów i frytek,
ze znajomością niemieckiego - od
zaraz - 75 52 566
Pizzer - okolice Gryfowa Śląskiego. Kontakt: email:pracazpr@
op.pl - 601 347 870
Pokojowa - Hotel w Świeradowie Zdroju zatrudni na stanowisko
pokojowej osobę z doświadczeniem. CV prosimy wysyłać na
adres: villa@vital-resorts.eu - 075
78 163 00

Pomoc do kuchni, kucharz - do
Pensjonatu w Karpaczu - 601
584 872
Pomoc domowa, Niemcy – z
doświadczeniem. W okolice Norymbergii. Kobieta 25-40 lat, niepaląca,
lubiąca zwierzęta, obowiązkowy
dobry j. niemiecki. Dobre warunki
finansowe. Mail: zengust@t-online.
de - 606 433 817
Pomoc kucharza, kucharza wymagane doświadczenie w zawodzie - 515 579 322
Pomoc kuchenna - z doświadczeniem do D.W. Mieszko w Karpaczu
- 75 643 99 22
Pomoc kuchenna - na sezon
letni w Szklarskiej Porębie (proszę
dzwonić po 20:00) - 724 708 948
Pomoc kuchenna - zatrudnię
Panią do pomocy w kuchni w
restauracji, w centrum Jeleniej
Góry - 513 688 489
Porządkowe - zatrudnię dwie
osoby do prac porządkowych wokół
posesji - koszenie, malowanie,
sprzątanie, itp. - 515 143 290
Poszukiwani stolarze - do renowacji mebli, z doświadczeniem.
Więcej informacji pod numerem
telefonu - 697 800 440
Prace stolarskie - zlecę wykonania stołów, ławek i barku - 693
957 884
Pracownik budowlany - zlecę
wykonanie tynku cementowowapiennego ok. 100 m - 794 787
452
Pracownik gospodarczy potrzebuję osoby, która w zależności od potrzeby 1, 2 dni w tygodniu
zajmowałaby się ogrodem, porządkami, wykonywała drobne naprawy.
Praca na cały rok - 502 333 379
Pracownik ochrony - zatrudnię
licencjonowanego pracownika
ochrony do grupy interwencyjnej 501 217 622
Praktykanci - w zawodzie
kucharz, w obiekcie cateringowym
w Szklarskiej Porębie, na ulicy
Bronka Czecha 2 - 792 371 688
Prezenter handlowy - firma
Terg MediaExpert poszukuje sprzedawców do salonu AGD/RTV/IT, do
pracy w Jeleniej Górze. Aplikacje
proszę wysyłać na adres: rekrutacja@mediaexpert.pl z dopiskiem
praca Jelenia Góra - 67 265-00-19
wew. 888
Przedstawiciel - handlowy
branży motoryzacyjnej na terenie
Dolnego Śląska. Zapewniamy
umowę o pracę, stałe zarobki + premie, służbowy samochód. CV na
adres: pracapraca1@poczta.fm
Przedstawiciel - do biura nieruchomości - 509 626 989
Przedstawiciel handlowy telekomunikacyjny, doradca klienta.
Mile widziane doświadczenie w
handlu. CV ze zdjęciem i list motywacyjny na adres: pracajg@onet.
pl
Przedstawiciel handlowy w branży reklamowej (Internet).
CV proszę przesyłać na adres:
my.job@interia.pl - 601 543 647
Przedstawiciel handlowy.
Praca w terenie. CV na pracajg@
onet.pl
Przedstawiciel/agent pozyskiwanie osób poszkodowanych w wypadkach. Wymagamy
wykształcenie średnie, kulturę osobistą. Oferujemy wysokie prowizje,
pakiety reklamowe, a nawet samochody służbowe. CV na: biuro@
opoka.biz - 075 76 76 256
Przedstawiciele - firma finansowa zatrudni osoby powyżej 25
roku życia, niekarane, min. średnie
wykształcenie. Wysokie wynagrodzenie, szkolenia, możliwości
awansu. CV i LM z nr referencyjnym. 57791. Jelenia Góra. na
maila: rekrutacja.puf@gmail.com
Przedstawiciele - poszukujemy osób do sprzedaży usług
telekom. pozyskiwanie klientów
w terenie. Oferujemy: szkolenia,
zarobki uzależnione od wyników.
Wymagamy: znajomości rynku.
CV na maila: kurier.jg@o2.pl - 695
209 380
Przedstawiciele w Jeleniej
Górze - firma KRBP poszukuje
osoby z doświadczeniem handlowym do obsługi klienta. Wymagany
wiek od 30 roku życia. Prosimy
o przesłanie CV ze zdjęciem na
adres: krbp-rekrutacja@wp.pl - 509
029 334

Przyjmę do pracy - dwóch pracowników budowlanych (fachowców) do prac wykończeniowych
tj. płytki, gipsowanie, malowanie,
stelaże itp. - 883 773 954
Przyjmę mężczyznę – studenta,
z umiejętnością obsługi Corel Draw
i prawem jazdy. Oferty: info@telemarket.pl. - 757 532 445
Recepcja - Hotel w Szklarskiej Porębie zatrudni recepcjonistę / recepcjonistkę. Wymagane
doświadczenie minimum 2 lata
- hotel2000@wp.pl
Recepcjonistka - do D.W.
Mieszko w Karpaczu - 756 439
922
Recepcjonistka - Hotel w
Świeradowie Zdroju zatrudni osobę
ze znajomością języka niemieckiego na stanowisko recepcjonistki.
CV prosimy wysyłać na adres
mail: villa@vital-resorts.eu - 075
78 163 00
Recepcjonistka - do Pensjonatu Karkonoskiego w Karpaczu,
ze znajomością j. niemieckiego.
- 502 10 10 41
Remont domu - zlecę kompleksowy remont domu w Jeżowie
Sudeckim. Oferty proszę składać
na wyżej podany nr telefonu - 501
472 659
Rencista, emeryt - sprzedam
punkt kasowo-pocztowy wraz
z komputerem, faksem, ksero,
oprogramowaniem itd. Dobry zysk.
Duża baza klientów. Kontakt: phuprogress@wp.pl - 504 706 707
Roznoszenie ulotek - potrzebna
osoba - 663 334 099
Rytmika w przedszkolu - umowa
o pracę /cały etat/ - pomoc nauczyciela lub nauczyciel przedszkola +
prowadzenie zajęć muzycznych w
przedszkolu. CV proszę kierować
na mail: domek1@autograf.pl - 782
803 045
Rzeźnicy - wykrawacze z minimum 2 letnim doświadczeniem,
do pracy w południowej Anglii (Norwich). Certyfikat agencji zatrudnienia Alma Var - 5185 - 75 647
44 02
Salon fryzjerski - w Jeleniej
Górze przyjmie do pracy fryzjerkę
i pomoc fryzjerską. CV ze zdjęciem
i list motywacyjny słać na adres:
salon_fryzjerski@wp.pl
Samodzielny kucharz - z praktyką, do lokalu na Zabobrzu - 691
019 488
Sezonowa - przyjmę do rozwozu
pizzy ze swoim skuterem lub
ekonomicznym samochodem na
sezon letni, w Szklarskiej Porębie.
Dzwonić proszę po godz. 20:00 724 708 948
Spawacz - od zaraz, z doświadczeniem i ze swoim sprzętem spawalniczym. Dobrze płatna praca
- 75 751 41 15
Specjalista ds. logistyki doświadczenie, wykształcenie
wyższe, prawo jazdy, język angielski CV + zdjęcie: rekrutacja_jeleniagora@interia.pl
Sprzątanie - oferta dla osób z
orzeczoną grupą niepełnosprawności. Zakład pracy chronionej - 512
346 915, 501 164 349
Sprzątanie - praca dla osób z
grupą niepełnosprawności umiarkowanej - 693 310 849
Sprzątanie - praca dla pani z
drugą grupą inwalidzką - sprzątanie
- 665 408 172
Sprzątanie - przyjmę do pracy
przy sprzątaniu. Praca na umowę o
pracę. Oferta dla osób z orzeczoną
II grupą niepełnosprawności - 691
961 013
Sprzedawca - elektronicznych
papierosów. Mile widziane osoby
uczące się zaocznie. CV proszę
przesyłać na maila: aneeczkaaa@
gmail.com - 506 743 122
Sprzedawca - sklep kolekcjoner.pl zatrudni młodą i dyspozycyjną osobę na stanowisko
sprzedawcy. CV proszę przesyłać
na kolekcjoner.jelenia@gmail.com
- 722 014 877
Sprzedawca, kasjer - zatrudnię osobę na 1/2 etatu w Drogerii
Kosmetycznej w centrum miasta.
Mile widziany kurs kosmetyczny.
CV na maila: darl@dami.pl - 603
106 993
Stała praca - 80 zł dziennie. Tylko
SMS - 606 718 352
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Studenci - przyjmę od 01.08
dziewczynę do pracy na 3/4 etatu
na dziale odzieżowym w Tesco.
Wymagania: wiek 18-26, uczeń,
książeczka sanepid. Kontakt: tesco.
e1@biuropromo.pl - 507 338 756
Studenci - przyjmiemy do 29 lat
na stanowiska produkcyjne. Aplikacje wraz z CV prosimy przesyłać
na adres: z_sobczak@wp.pl - 507
284 198
Stylizacja paznokci - poszukuję
modelek do wykonania stylizacji
paznokci metodą żelową i akrylową. Skontaktuj się ze mną pod
telefonem, bądź pod GG 2851213
- 511 078 189
Szklarska Poręba - potrzebna
kobieta do pracy w schronisku.
Wymagania, wiek powyżej 30
lat, obsługa komputera, obsługa
kasy fiskalnej, prawo jazdy kat. B.
Zapewniam dobre warunki pracy 501 472 659
Szukam niepalącej niani - do 5
miesięcznego dziecka. W Sobieszowie. 6 zł za godzinę - 512 227
371
Szwaczki, Anglia - z doświadczeniem w przemysłowym szyciu
płaszczy. Pracodawca oczekuje
przybycia na test, który odbędzie
się 5 sierpnia w Łodzi. Certyfikat
agencji zatrudnienia, Alma Var 5185 - 756 474 402
Trokenbau, Niemcy - młodemu
mężczyźnie przy regipsach - 7 euro
za godzinę - 0049 177 98 05 854
Tynkarze maszynowi - dobre
zarobki - 505 033 080
Tynkarze maszynowi - firma
budowlana Europol zatrudni osoby
z doświadczeniem. Gwarantujemy
stałe zarobki, wysokie stawki i
umowę o pracę - 501 700 499
Tynki - zlecę wykonanie tynków
gipsowych metodą maszynową
w domu jednorodzinnym - okolice
Okraj - 75 74 26 424
Ulotki - szukam osoby komunikatywnej do roznoszenia ulotek
naszej restauracji w Karpaczu.
Mail: gastall@op.pl - 601 322 379
W Belgii - pomogę nawiązać kontakt z belgijskim pracodawcą.
Atrakcyjne warunki - 0032 485
272 801
W Karpaczu - poszukuję osoby
dyspozycyjnej do pracy w sklepie
turystycznym High Land na okres
wakacji - 697 868 330
W Niemczech - poszukuję tylko
fachowców do prac w Niemczech.
Glazura, regipsy i tynki (laikom
dziękuję) - 607 589 891
W Niemczech - zatrudnię pracownika do pracy w myjni samochodowej w Niemczech. Wymagana
komunikatywność w j. niemieckim
- 00491794627770
W restauracji - Hotel w Świeradowie zatrudni osobę ze znajomością
języka niemieckiego na stanowisko
kelner/ka. CV prosimy wysyłać na
adres mailowy: villa@vital-resorts.
eu - 075 78 163 00
W Staniszowie - przy produkcji
tworzyw sztucznych. Zapewniamy
dojazd. „Woj.-Kat” Sp. z o.o. - 75
64 75 564
Więźby dachowe - firma budowlana zatrudni dekarza do więźb
dachowych. Praca legalna za
granicą. Tylko fachowcy - 501
418 553
Współpraca z Herbalife - mile
widziane osoby z doświadczeniem
w MLM. Na stałe lub dodatkowo 669 409 218
Wygodna praca w domu wszystkie informacje wysyłam
na maila: misiaczek_038@wp.pl,
naprawdę warto
Zatrudnię do pomocy - do
remontowanego obiektu oraz w
stolarni. Zlecę prace budowlane adaptacja Jelenia Góra - Cieplice
- 506 487 498
Zatrudnię frezera - na frezarkę
manualną Heckert - 607 651 985
Zatrudnię na wywrotkę - emeryta lub rencistę - 609 879 545
Z at r u d n i ę p o m o c n i k a n a
budowę - młody, dyspozycyjny. Mile
widziany własny transport - 787 210
943, 511 545 064
Zlecę hydraulikę - do wykonania
CO - dom jednorodzinny - 693
533 820
Zlecę wykonanie - pomieszczenia z regipsów - 516 200 030
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ZNAJOMOŚĆ sztukatorki - przyjmę
na elewacje budowlańca z samochodem, od zaraz - 668 292 066

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ

EMERYT - wyższe wykształcenie, kulturalny, prawo jazdy, bez
nałogów, dyspozycyjny - 793
657 899
ABSOLWENTKA ﬁlologii polskiej
- o specjalności nauczycielskiej,
posiadająca uprawnienia pedagogiczne, szuka pracy w przedszkolu
lub w szkole - 791 268 898
KUCHARKA - podejmę pracę na
terenie Jeleniej Góry, Cieplic - 792
876 422

OG£OSZENIA

DOM - szeregówka, 170 m2.
5 pokoi + 2 antresole, dużą
kuchnia, salon z kominkiem,
duży ogród z tarasem, garaż.
Piękne okolice. Trasa KarpaczSzklarska Poręba - 606 403 271
DOM piętrowy, 8 letni - duże
pokoje, salon z otwartą kuchnią,
osobny pokój, 2 WC, w przyziemiu gabinet itp. Bez pośredników. Cieplice - 607 343 031
DOM w Jeleniej Górze - Sobieszów. Bez pośredników - 502
861 941
DWIE działki - rekreacyjnoogrodnicze, ul. Podgórzyńskiej w Cieplicach - 793 657
899

KUP, SPRZEDAJ, ZAMIEŃ, WYNAJMIJ
NIERUCHOMOŚĆ
Zamieść ogłoszenie przez wysłanie SMS.

SMS na numer 7316 (3 zł + vat)
Np.
PT.JEL: Sprzedam
duzy dom mieszkalny połozony na
dzialce 1060m2
w Cieplicach

REGULAMIN STRONA 20 TYGODNIK JELONKA.COM

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ

DOM w Janowicach Wielkich - lub
w okolicach Janowic dla zdecydowanego klienta. Cena do 400000
zł. Może być do niewielkiego
remontu. Marcin Chaszczewicz,
lic. 14414 - 660 359 500
KAWALERKA - po generalnym remoncie, w stanie bardzo dobrym. Kontakt mail:
lukas2085@wp.pl - 693 352
674
M2, 34 m2 - na os. Sudeckim.
B e z p o ś r e d n i k ó w. P r o s z ę o
kontakt po godz. 15:00 - 607
232 664
MIESZKANIE 2 pokojowe - na
Zabobrzu III, z balkonem, do II
piętra. Cena do 170000 zł. N. Ż.
lic. 8032 - 507 078 827
MIESZKANIE 2, 3 pokojowe - w
bloku, dla klienta z gotówką, w
dowolnym stanie - może być
do totalnego remontu - 508 240
830
MIESZKANIE 3 pokojowe - do II
piętra, w Cieplicach. Gotówka.
Pilnie - 500 122 446
MIESZKANIE w Jeleniej Górze 2-3 pokoje. Bezpośrednio - 512
046 653
PILNIE, kawalerka - poszukuję dla klienta mieszkanie 1-2
pokojowe, w okolicy centrum,
może być do remontu. Cena do
100000. Płatność gotówką. CeLDOM, lic. 7792 - 661 114 212
PILNIE, w Cieplicach - 3 pokoje,
najlepiej z balkonem i garażem,
dla zdecydowanego klienta z
gotówką. Artur Wowk, os. odp.
D. Banaszak, lic. 10171 - 508
240 830
POSZUKUJĘ domu wiejskiego
- z dużą działką ok. 0,5 ha w
odległości 10-15 km od Jeleniej
Góry. Marcin Chaszczewicz, lic.
14414 - 660 359 500
W Cieplicach - dla zdecydowanego klienta, najlepiej 4 pokoje
- 508 240 830

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM

DOM - 6 pokoi, 2 garaże. Może
być 2 pokoleniowy - 507 148
113

HALA produkcyjna - 900 m2,
wysokość 4,5 m. Sprzedam lub
wydzierżawię - 501 182 005, 757
610 009
KAWALERKA, 27 m2 - Zabobrze.
Bez pośredników - tanio - 502
861 941
KOMFORTOWE mieszkanie 100 m2, ul. Wrocławska, Jelenia
Góra. Salon, sypialnia, 2 pokoje,
łazienka, przedpokój, kuchnia,
garaż, I piętro. Zadbane. Cena
340000 zł - 662 358 052
M4 w Cieplicach. Pilne - 660
130 645
MIESZKANIE do remontu 39,10 m2, stare budownictwo.
Jelenia Góra-Zabobrze. Tanio
- 500 599 107
MIESZKANIE, 62 m2 - ul. Kiepury. Sprzedam lub zamienię
na mniejsze, też na Zabobrzu.
Właściciel - 756 420 766
POSIADŁOŚĆ - Dolna Szklarska-Górzyniec. 8 pokoi, 3
kuchnie, 3 łazienki, 3 garaże,
warsztat mechaniczny - 501
182 005, 757 610 009
PÓŁ nowego domu - z wyposażeniem. Pełne uzbrojenie,
działka 556 m2. Cena do negocjacji - 605 769 133
WIEJSKI domek - po generalnym remoncie. 4 pokoje,
kuchnia + budynek gospodarczy - na działce 16 arów. Sprzedam za 300000 zł lub zamienię.
Mojesz koło Lwówka Śląskiego
- 661 059 918
380232. Apartament w Wojcieszowie – luksusowy. Cena
180000 zł. 71 m2, 3 pokoje, I
piętro. N. City, lic. 5524 - 503
111 466
382045. Atrakcyjna cena - mieszkanie 2 pokojowe, 51 m2, na
Zabobrzu II. N. Żebrowscy, lic.
8032 - 505 074 854
381284. Bardzo funkcjonalny
dom - w Kostrzycy, z ładnym
ogrodem i dobrą lokalizacją.
N. Żebrowscy, lic. 8032 - 505
074 854
381244. Blisko centrum, 86
m2 - atrakcyjne mieszkanie, 3
pokoje, antresola. Mieszkanie
dwupoziomowe, do odświeżenia.
Słoneczne. Nieruchomości Marles, lic. 13045 - 883 797 878

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

381258. Blisko centrum. 57 m2
- atrakcyjne mieszkanie. Rozkładowe. W dokumentach 3 pokoje,
obecnie 2 pokoje (powiększona
kuchnia). Mieszkanie do odświeżenia. Nieruchomości Marles, lic.
13045 - 607 797 911
382086. Centrum, 57,7 m2 - mieszkanie 2 pokojowe z możliwością adaptacji trzeciego. III piętro.
Do niewielkiego remontu. Cena
125000 zł do negocjacji. Nieruchomości Karkonoskie, lic. 6327 - 503
021 047
381260. Centrum, 3 pokojowe duże mieszkanie w Jeleniej Górze.
Atrakcyjna cena. Słoneczne. Do
odświeżenia. I piętro. Nieruchomości Marles, lic. 13045 - 607
797 911
381937. Centrum, 50 m2 - mieszkanie przy ul. Nowowiejskiej, na I
piętrze, lic. 5124 - 601 551 213
380273. Cieplice, 100 m2 - w
sercu Cieplic z dwoma balkonami i
dwoma garażami, 86 m2, 3 pokoje,
z garażem i ogrodem, parter. 80
m2, II piętro. Jeldom, lic. 3059 - 666
830 830
380266. Cieplice, 2 pokoje - mieszkanie 50 m2, ładnie odnowiona
kamienica, dużo zieleni, niewielki
ogród. Propozycja ceny 140000 zł.
Lic. 11965 - 509 949 961
382054. Cieplice - elegancki apartament. W cenie pozostaje znaczna
część wyposażenia. Posesja
zamknięta, osiem lokali, wspólny
ogród rekreacyjny, lic. 11965 - 509
949 961
381538. Cieplice, M3 - 1950 zł/
m2. 3 pokojowe, rozkładowe, 82
m2, nowe okna i podłogi. Wysoki
parter. Cena 160000 zł. Zapraszam
na prezentację: Kamil Ż, Nieruchomości Partner, lic. 4917 - 604
906 257
381261. Cieplice, 2 pokojowe mieszkanie po remoncie. Czyste i
zadbane. 40 m2. Spokojna okolica.
Blisko komunikacja miejska. Mieszkanie słoneczne. Nieruchomości
Marles, lic. 13045 - 607 797 911
382098. Cieplice, pół domu - 167
m2, działka 350 m2. Do remontu.
Dobra komunikacja, spokojna zielona okolica. Nieruchomości Karkonoskie, lic. 6327 - 503 021 047
381239. Do remontu, 105 m2 duże mieszkanie w centrum miasta.
Atrakcyjna cena. I piętro. Niskie
opłaty eksploatacyjne. Nieruchomości Marles, lic. 13045 - 790
418 318
381238. Do remontu, 2 pokoje atrakcyjna cena, centrum Jeleniej
Góry, 48 m2. Wysoki parter. Ocieplony budynek. Nieruchomości
Marles, lic. 13045 - 607 797 911
380656. Dom do wykończenia bardzo blisko Jeleniej Góry, 142 m2
z garażem, działka 1240 m2. Stan
surowy zamknięty. Cena 275000 zł.
Marcin Chaszczewicz, lic. 14414 660 359 500
381306. Dom do wykończenia - na
spokojnym osiedlu. Do zrobienia w środku. Stan deweloperski
zamknięty. Rozprowadzone media.
Ocieplony, garaż, widoki. Atrakcyjna cena. Nieruchomości Marles,
lic. 13045 - 790 418 318
382024. Dom na dużej działce - ze
stawem, 10 minut drogi samochodem od Jeleniej Góry. Marcin
Chaszczewicz, lic.14414 - 660
359 500
381561. Dom trzyrodzinny - blisko
centrum, na dużej działce, z pięknymi widokami, do remontu. Cena
530000 zł. Npartner, lic. 4917 - 604
508 308
381935. Dom w Cieplicach - 1/2
bliźniaka, Cena 350000 zł, lic. 5124
- 601 551 213
380336. Dom w Jeleniej Górze - z
2000 roku, ok. 180 m2, 4 pokoje,
2 łazienki, podpiwniczony z garażem. Stan bardzo dobry. Marcin
Chaszczewicz, Lic. 14414 - 660
359 500
382023. Dom w ok. Jeleniej Góry
- 200 m2 na ładnej zagospodarowanej działce, przy lesie. Bardzo
blisko Jeleniej Góry. Marcin Chaszczewicz - 660 359 500
381557. Dom w Szklarskiej Porębie
- w centrum, w zabudowie bliźniaczej, do niewielkiego remontu,
z dużymi możliwościami. Cena
895000 zł. Npartner, lic. 4917 - 604
869 172

380664. Dom w zabudowie bliźniaczej - w Jeleniej Górze, na bardzo
ładnym osiedlu. Dom jest w bardzo
dobrym stanie technicznym, lic.
5524, N. City - 662 112 344
381288. Dom we Wleniu - może
być dwurodzinny, z bardzo ładnym
ogrodem, dobrą lokalizacją. N.
Żebrowscy, lic. 8032 - 505 074
854
380199. Dom za 300000 zł - w miejscowości Mojesz, przed Lwówkiem
Śl. 100 m2 na działce 1600 m2.
Możliwa zamiana na mieszkanie w
Jeleniej Górze. Zapraszam na prezentację, Kamil Ż, Nieruchomości
Partner lic. 4917 - 604 906 257
381931. Dom za 400000 zł - w
Mysłakowicach, 220 m2, podpiwniczony z garażem, piętro do wykończenia, lic.5124 - 601 551 213
381643. Dom za 140000 zł - na
wsi, 25 km od Jeleniej Góry. Stan
do zamieszkania. Centralne ogrzewanie, szczelne pokrycie dachu,
nowe okna. Działka 2000 m2, lic.
11965 - 509 949 961
382677. Domek wiejski - w Starej
Kamienicy 135 m2, działka 1200
m2, ładnie położony. Bez pośredników. Cena 185000 zł - 697 041
810, 601 332 553
382350. Domek za 320000 zł Maciejowa. Przedwojenny ok.
100 m2, działka 2415 m2, ładnie
położony, dojazd asfaltowy, lic.
10750 - 501 181 875
381309. Duża kawalerka - 38 m2,
na parterze, z balkonem. Propozycja ceny 110000 zł. Okolice Inermarche. Lic. 11965 - 509 949 961
381254. Duże mieszkanie, 105 m2
- 4 pokoje. Blisko centrum Jeleniej
Góry. W zasadzie całe piętro domu.
Ogród, garaż, teren ogrodzony.
Mieszkanie po remoncie. Nieruchomości Marles, lic. 13045 - 607
797 911
381645. Duże, 2 pokojowe - 62 m2,
mieszkanie do remontu, w kamienicy na I piętrze, nowe ogrzewanie
gazowe. Czynsz 120 zł, czysta
klatka schodowa. Cena 155000 zł
do negocjacji. Nieruchomości Otti,
lic.13225 - 603 491 335
381180. Działka w Jeżowie Sudeckim - budowlana 906 m2, z dostępem do wody, prądu, gazu. Nowo
powstałe osiedle domków jednorodzinnych. Nieruchomości Rychlewski, lic. 9549 - 667 219 752
381234. Działka w Kopańcu - 11
zł/m2, bardzo dobra inwestycja,
idealna na domki campingowe.
Marcin Chaszczewicz, lic. 14414
- 660 359 500
381310. Działka w Wojcieszycach - z widokiem na Karkonosze,
2200m2, płaska, nasłoneczniona
- 501 181 875
381232. Działka za 25 zł/m2 - bardzo cicha i spokojna okolica, ok. 20
min. drogi samochodem od Jeleniej
Góry. Zapraszam na prezentację.
Marcin Chaszczewicz, lic. 14414
- 660 359 500
381933. Działki w Siedlęcinie budowlane, 2276 m2. Cena 131000
zł, lic. 5124 - 601 551 213
382280. Działki w Jeżowie Sudeckim - budowlane, od 1610 m2 d0
1878 m2, pięknie położone. Nieruchomości Rychlewski, lic. 9549
- 667 219 752
381562. Działki w Kopańcu - pod
zabudowę 5900 i 12000 m2, w
cenie 19 zł/m2, nPartner, lic. 4917
- 604 869 172

382274. Działki, 20 zł/m2 - od
688 m2 do 1100 m2, w Jeżowie
Sudeckim, rolne, w pobliżu strefy
zabudowy. Doskonała inwestycja.
Nieruchomości Rychlewski, lic.
9549 - 667 219 752
381726. Działki, 35 zł/m2 - budowlane od 1500 m2 do 2200 m2,
pięknie położone, z dostępem do
mediów, 13 km od Jeleniej Góry.
Nieruchomości Rychlewski, lic.
9549 - 667 219 752
382692. Garaż murowany - przy
ul. Wincentego Pola, koło dworca
PKP. Wygodna lokalizacja. Doskonała cena 14000 zł. Rychlewski
Nieruchomości, lic. 9549 - 501
736 644
382384. Grunt w Suszkach - 3
działki razem 1,2 ha - 8 km od
Bolesławca. Cena 34000 zł. Lic.
9549 - 602 732 135
381651. Grunty rolne - pełne
dopłaty z dodatkiem górskim. 8,36
w dwóch prostokątnych kawałkach
obok siebie. Doskonały dojazd.
Okolice Świerzawy, lic 9549 - 501
736 644
382020. Kawalerka, 22 m2 - ul.
Kochanowskiego, z balkonem, na
wysokim parterze. N. Żebrowscy,
lic. 8032 - 505 074 854
382063. Kawalerka w kamienicy 31,20 m2, nie wymaga większych
nakładów, kuchnia osobna, nowe
okna, podłogi panele, ogrzewanie
gazowe. Czynsz 130 zł + fundusz
remontowy + rewitalizacja, lic. 2400
- 669 620 071
381185. Kawalerka, 26 m2 - w
okolicach Małej Poczty, spokojna
okolica. II piętro w budynku kilkurodzinnym z 2001 roku. Nieruchomości Rychlewski, lic. 9549 - 667
219 752
381940. Kawalerka blisko centrum
- atrakcyjna oferta. Przestronna,
blisko centrum Jeleniej Góry. Budynek ogrodzony, brama na pilota.
Mieszkanie do odświeżenia lub
małego remontu. Nieruchomości
Marles, lic. 13045 - 607 797 911
381256. Kawalerka w centrum - 35
m2, budynek z 2008 r. Stan bardzo
dobry. Marcin Chaszczewicz, lic.
14414 - 660 359 500
381250. Kawalerka w centrum Jeleniej Góry. Duża, po remoncie.
Duży pokój, kuchnia, łazienka. W
mieszkaniu zostaje zabudowana
szafa typu komandor. Nieruchomości Marles, lic. 13045 - 607
797 911
382263. Kawalerka, 26 m2 - II
piętro, w nowym budownictwie,
okolice Małej Poczty, Jelenia Góra.
Nieruchomości Rychlewski, lic.
9549 - 667 219 752
380392. Kiepury 2 pokojowe - za
155000 zł. Mieszkanie na III piętrze, niewymagające dodatkowych
nakładów ﬁnansowych. Zabudowa
kuchenna i szafa w cenie. Nieruchomości Otti, lic. 13225 - 603
491 335
381685. Kiepury, 62 m2 - bardzo
ładne mieszkanie, słoneczne,
wysokie piętro, piękny widok, umeblowana kuchnia. Dobra cena, lic.
9549 - 501 736 644
381630. Kiepury, 3 pokojowe ładne słoneczne mieszkanie, 61 m2
po częściowym remoncie, N. City,
lic. 5524 - 662 112 344
381196. Kochanowskiego, z kominkiem - mieszkanie dwupoziomowe,
ponad 100 m2. Lic. 3059 - 668
667 637
381909. Ładne mieszkanie - 2
pokojowe, na II piętrze, 51 m2,
Zabobrze II, blok IV piętrowy, rozkładowe, zadbane, środkowe, nie
wymaga nakładów. Czynsz 339
zł/m-c. N. Szymkiewicz, lic. 2400
- 669 620 071
381259. Ładne mieszkanie - 3
pokoje. 69 m2, po remoncie. Atrakcyjne wykończone. Nieruchomości
Marles, lic. 13045 - 790 418 318
380640. Ładny dom w ok. Jeleniej
Góry - 126 m2, 4 pokoje, zagospodarowana działka. Marcin
Chaszczewicz, Lic. 14414 - 660
359 500
380653. Ładny dom z 2006 r. - 150
m2, działka 2067 m2 granicząca z
lasem. W okolicach Jeleniej Góry.
Marcin Chaszczewicz, lic. 14414 660 359 500

381564. M2 w Mysłakowicach mieszkanie w docieplonym bloku,
38 m2, zadbane, do wykończenia łazienka. Czynsz 290 zł z
ogrzewaniem. Cena 100000 zł do
negocjacji. nPartner, lic. 4917 - 604
869 172
381299. Mieszkanie 2 pokoje - 44
m2. Zabobrze. Ładne, słoneczne
mieszkanie w bloku na parterze.
Nieruchomości Marles, lic. 13045
- 883 797 878
380322. Mieszkanie 2 pokojowe
- 62 m2. Cena 155000 zł. W
kamienicy, na obrzeżach ścisłego
centrum Jeleniej Góry, ogrzewanie gazowe nowego typu, reszta
wymaga remontu. Czynsz 120 zł,
I piętro. Cena do negocjacji. Lic.
13225 - 603 491 335
381354. Mieszkanie 2 pokojowe bardzo ładne, 48 m2, na wysokim
parterze, Zabobrze III, dobry standard, klatka schodowa zadbana.
Czynsz 267 zł/m-c. Cena do negocjacji. N. Szymkiewicz, lic. 2400
- 669 620 071
380200. Mieszkanie 2 pokojowe
- na III piętrze, 42 m2, środkowe,
balkon, kuchnia w formie aneksu,
podłogi panele i kaﬂe. Ogrzewanie
miejskie. Czynsz 189 zł/m-c. Cena
do negocjacji. N. Szymkiewicz, lic.
2400 - 669 620 071
381547. Mieszkanie 2 pokojowe
- na II piętrze, w Dziwiszowie, przestronne, słoneczne, po kapitalnym
remoncie, spokojna okolica, czynsz
380 zł/m-c, w tym ogrzewanie i
woda. N. Szymkiewicz, lic. 2400 669 620 071
380357. Mieszkanie 2 pokojowe
- po kapitalnym remoncie, na I
piętrze - 59,76 m2, wymieniono
instalacje, okna i podłogi, łazienka
w nowych kaﬂach, budynek wielorodzinny. Czynsz 180 zł/m-c.
Cena do negocjacji, lic. 2400 - 669
620 071
380599. Mieszkanie 2 pokojowe po remoncie, o powierzchni 35,20
m2, Zabobrze, środkowe, bardzo
słoneczne, duży balkon. Czynsz
286 zł/m-c. Nieruchomości Szymkiewicz - 669 620 071
382006. Mieszkanie 3 pokojowe 59 m2. Cena 119000 zł. Mieszkanie
do remontu, w kamienicy, w ścisłym
centrum Jeleniej Góry, czysta
klatka schodowa. Nieruchomości
Otti, lic.13225 - 603 491 335
382025. Mieszkanie 3 pokojowe ok. Małej Poczty, 59 m2. Lic. 41414
- 660 359 500
381952. Mieszkanie 3 pokojowe po remoncie, eleganckie, zadbane,
63,50 m2, rozkładowe, środkowe,
bardzo słoneczne, duży balkon,
cena do negocjacji. Nieruchomości Szymkiewicz, lic. 2400 - 669
620 071
381300. Mieszkanie 3 pokojowe
- ul. Karłowicza, 60 m2. Czynsz
200 zł. Mieszkanie rozkładowe, z
balkonem. Blok ocieplony. Propozycja ceny 170000 zł. Lic. 11965
- 509 949 961
381986. Mieszkanie 3 pokojowe
- Zabobrze III. Cena 195000 zł.
Rozkładowe, z dużym balkonem i
widokiem na góry. Nieruchomości
Otti, lic. 13225 - 603 491 335
381997. Mieszkanie 4 pokojowe
- w kamienicy. Cena 205000 zł,
III piętro, mieszkanie wymagające
jedynie odświeżenia. Czynsz 100
zł, czysta klatka schodowa. Nieruchomości Otti, lic.13225 - 603
491 335
380391. Mieszkanie 4 pokojowe
- za 205000 zł, na III piętrze kamienicy, jedynie do odświeżenia, czysta klatka schodowa, ogrzewanie
gazowe. Nieruchomości Otti, lic.
13225 - 603 491 335
381723. Mieszkanie 4 pokojowe
- za 260000 zł, dwupoziomowe,
112 m2, III piętro w budynku kilkurodzinnym, w okolicach „ Żeroma „
Jelenia Góra. Cena do negocjacji.
Nieruchomości Rychlewski, lic.
9549 - 667 219 752
381735. Mieszkanie 50,47 m2 - 2
pokoje, parter budynku kilkurodzinnego, spokojna okolica, przedmieścia Jelenie Góry. Cena 175000
zł. Nieruchomości Rychlewski, lic.
9549 - 667 219 752
382441. Mieszkanie, 54m2 - ul.
Kiepury, 2 pokojowe, na IV piętrze.
Bardzo przestronne, słoneczne, z
pięknymi widokami. Nie wymaga
nakładów finansowych, tylko
172000 zł, lic. 5524 - 503 111 466
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382276. Mieszkanie, 62 m2 - 3
pokoje, po remoncie, wysoki parter
w bloku na Zabobrzu III. Nieruchomości Rychlewski, lic. 9549 - 667
219 752
382092. Mieszkanie, 71 m2 - ok.
Małej Poczty. 2 pokoje, trzeci
zaadaptowany na dużą łazienkę.
Po generalnym remoncie. Wysoki
standard. Nieruchomości Karkonoskie, lic. 6327 - 503 021 047
382393. Mieszkanie dwupokojowe
w Cieplicach - 55 m2, II piętro
(ostatnie) w kamienicy, do średniego remontu. Cena 145000 zł,
lic. 9549 - 602 732 135
380397. Mieszkanie na wsi - na
obrzeżach Jeleniej Góry, jedynie
do ewentualnego odświeżenia, 3
pokojowe, garaż w cenie, teren
rekreacyjny wokół budynku do
odpoczynku po pracy. Nieruchomości Otti, lic.13225 - 603 491 335
382369. Mieszkanie trzypokojowe
- tylko 87.000 zł. 66 m2 z ogrodem,
po kapitalnym remoncie w Rębiszowie N. Żebrowscy, lic. 8032 - 505
074 854
382506. Mieszkanie -ul. Kiepury
63 m2 - po częściowym remoncie,
nowe okna, drewniane podłogi,
bardzo słoneczne, bardzo atrakcyjna cena, lic. 5524 N. City - 662
112 344
382344. Mieszkanie w centrum
- 2 pokoje, 57 m2, stan dobry,
lic.14414 - 660 359 500
380337. Mieszkanie w centrum - 57
m2, 2 pokoje, loggia, nie wymaga
nakładów finansowych. Marcin
Chaszczewicz, Lic. 14414 - 660
359 500
381193. Mieszkanie w centrum
- dwie sypialnie z widokiem na
ratusz, 3 pokój z aneksem kuchennym, łazienka, garderoba. 48 m2.
II piętro, wyremontowana klatka
schodowa, niski czynsz. Rychlewski Nieruchomości, lic. 9549 - 501
736 644
381303. Mieszkanie w centrum
- idealnie nadaje się na lokal usługowy. Duże - 73 m2, dwa pokoje,
parter. Ścisłe centrum miasta. Do
remontu. Nieruchomości Marles,
lic. 13045 - 790 418 318
380629. Mieszkanie w centrum po remoncie, 3 pokojowe, 82,13
m2, funkcjonalne, ciche, budynek
IV piętrowy wielorodzinny. Czynsz
niewysoki. Nieruchomości Szymkiewicz, lic. 2400 - 669 620 071
382495. Mieszkanie w Karpaczu w kilkurodzinnej kamienicy, nowy
dach, klatka schodową po remoncie, mieszkanie niedaleko nowo
budowanego hotelu Gołębiewski,
lic. 5524 N. City - 662 112 344
381346. Mieszkanie za 175000 zł
- 50,50 m2 po remoncie, 2 pokoje,
parter budynku kilkurodzinnego,
na przedmieściach Jeleniej Góry.
Nieruchomości Rychlewski, lic.
9549 - 667 219 752
382003. Mieszkanie, 48 m2 - za
149000 zł. 2 pokojowe, po częściowym remoncie, na X piętrze
wieżowca na Zabobrzu 3. Nieruchomości Otti, lic. 13225 - 603
491 335

381680. Mieszkanie, 69 m2 za 115000 zł, do gruntownego
remontu w Sobieszowie w pięknym
przedwojennym domu z ogródkiem
i blaszanym garażem, lic 9549 501 736 644
381302. Mieszkanie, 95 m2 - 3
pokojowe, zadbane, na wysokim
parterze. Cieplice. weranda, ogród.
Serdecznie polecam i zapraszam
do zapoznania się z nieruchomością. Nieruchomości Marles, lic.
13045 - 790 418 318
381298. Na Zabobrzu, 2 pokoje
- ładne, nieduże mieszkanie, po
remoncie, do odświeżenia. 36 m2,
I piętro, środkowe. Nieruchomości
Marles, lic. 13045 - 607 797 911
381734. Na Zabobrzu, 61 m2 mieszkanie 3 pokojowe, po remoncie, w wieżowcu na IX piętrze,
piękne widoki z balkonu. Zabobrze
III. Cena 209000 zł do negocjacji.
Nieruchomości Rychlewski, lic.
9549 - 667 219 752
381349. Na Zabobrzu, 62 m2 - ul.
Kiepury, 3 pokoje po remoncie,
wysoki parter w bloku, dwie szafy w
zabudowie, doskonała lokalizacja.
Nieruchomości Rychlewski, lic.
9549 - 667 219 752
382073. Nowoczesne 51 m2 w
centrum - mieszkanie 2 pokojowe
przy ul. Sobieskiego. W pełni
wyposażone, po remoncie, bardzo
słoneczne i ciepłe. Tylko 165000 zł,
lic. 5524 - 503 111 466
381944. Nowy dom 126 m2 - bardzo blisko Jeleniej Góry, na działce
888 m2. 4 pokoje. Marcin Chaszczewicz, lic. 14414 - 660 359 500
380206. Nowy dom za 310000 zł
- Piechowice, 130 m2, działka 211
m2, wysoki standard, duży taras.
Nieruchomość nie wymaga wkładu
finansowego. Zapraszam na prezentację: Kamil Ż, Nieruchomości
Partner lic. 4917 - 604 906 257
381948. Okazja cenowa - nowy
dom w Mysłakowicach z widokiem
na góry za jedyne 440000 zł. N.Ż,
lic. 8032 - 507 078 827
381950. Okazja działka 25 zł./m
- 20 min. drogi od J. Góry. budowlana, cicha i spokojna okolica.
Marcin Chaszczewicz, lic.14414
- 660 359 500
381305. Okazja. Tylko 130000 zł
- za dwupokojowe mieszkanie, 60
m2 w ścisłym centrum. N. Żebrowscy, lic. 8032 - 505 074 854
380280. Okolice Żeroma, 154
m2 - super mieszkanie z wielkim
potencjałem, na II piętrze. Mieszkanie wymaga remontu. Jeldom,
lic. 3059 - 666 830 830
381345. Ostatnie mieszkanie - za
atrakcyjną cenę, zlokalizowane
w ścisłym centrum Jeleniej Góry,
przy ul. Krótkiej - 697 397 297,
757 522 980
382090. Park Sudecki - 60 m2,
nowe - 2 pokoje, stan deweloperski.
Balkon. Cicha i zielona okolica.
Atrakcyjna cena. Nieruchomości
Karkonoskie, lic. 6327 - 503 021
047

380205. Parter nowego domu Osiedle Panorama, 88 m2, M3,
salon z kominkiem, wanna narożna,
dwa wyjścia na ogród, spokojna
okolica. Zapraszam na prezentacje:
Kamil Ż, Nieruchomości PARTNER
(4917) - 604 906 257
380764. Plac Ratuszowy - dwie
sypialnie z widokiem na ratusz,
3 pokój z aneksem kuchennym,
łazienka, garderoba. 48 m2. II
piętro, wyremontowana klatka
schodowa, niski czynsz. Rychlewski Nieruchomości, lic. 9549 - 501
736 644
382391. Połowa wiejskiego domu
- trzy pokoje, powierzchnia użytkowa, ok. 90 m2, działka ok. 400
m2 w Łomnicy, lic. 9549 - 602
732 135
381304. Pół bliźniaka, 160 m2 - trzy
kondygnacje. Spokojna okolica.
Mieszkanie do wykończenia-odświeżenia. Serdecznie polecam i
zapraszam do zapoznania się z
nieruchomością. Nieruchomości
Marles, lic. 13045 - 883 797 878
380276. Przytulne mieszkanko - w
Dziwiszowie, 55 m2, z dodatkową
antresolą na II piętrze, w budynku
z cegły. W cenie mieszkania garaż.
Mieszkanie po remoncie. Jeldom,
lic. 3059 - 666 830 830
382088. Stara Kamienica - murowana stodoła na działce budowlanej 1 ha, wraz z przyległą działką 2
ha, o przeznaczeniu siedliskowym.
Nieruchomości Karkonoskie, lic.
6327 - 503 021 047
380267. Śliczne mieszkanie - 108
m2, na I piętrze w kamienicy przy
ul. Piłsudskiego. Mieszkanie po
remoncie z balkonem. Super lokalizacja na mieszkanie, biuro lub
gabinet. Jeldom, lic. 3059 - 666
830 830
382383. Śliczny, mały domek stan surowy, zamknięty 100 m2
na działce 2000 m2, tylko 9 km od
Jeleniej Góry. Malownicze widoki.
Cena 305000 zł - 509 156 552
381626. Tanie mieszkanie -3 pokojowe, 61,19 m2, środkowe, rozkładowe, blok IV piętrowy, duży
balkon, Zabobrze II, czynsz 330 zł
+ 83 zł rata za ocieplenie budynku,
lic. 2400 - 669 620 071
381650. Tylko 1880 zł/m2 - 3 pokojowe mieszkanie do kapitalnego
remontu, o powierzchni 106 m2, na
I piętrze kamienicy. Nieruchomości
Otti, lic. 13225 - 603 491 335
381297. Tylko 240000 zł - pilna
sprzedaż mieszkania 3 pokojowego, 86 m2, przy Bramie Wojanowskiej. N. Żebrowscy, lic.8032
- 505 074 854
382336. Villa Avangarda - tylko
w Biurze „Nieruchomości Karkonoskie” atrakcyjne mieszkania
z balkonami w centrum Szklarskiej Poręby, w nowo budowanym
apartamentowcu, lic. 6327 - 501
357 406
381296. W Kromnowie - mieszkanie 3 pokojowe, 90 m2, po
kapitalnym remoncie, na I piętrze,
z garażem, z ogrodem. N. Żebrowscy, lic. 8032 - 505 074 854

381932. W Łomnicy, 2 ha - grunt
rolny, 5 zł/m2, lic. 5124 - 601 551
213
381688. Widokowa działka budowlana - Komarno, lic. 9549 - 502
175 903
382094. Wojcieszyce - mały dom,
91 m2, 3 pokoje, salon z aneksem
kuchennym, łazienka z WC, spiżarnia. Działka 1340 m2. Widok na
Karkonosze. Nieruchomości Karkonoskie, lic. 6327 - 503 021 047
382657. Wojcieszyce, 25 zł/m2
- atrakcyjna działka siedliskowa.
Atrakcyjna lokalizacja, piękne
widoki. Nieruchomości Marles, lic.
13045 - 883 797 878
381654. Zabobrze III - 2 pokojowe
mieszkanie po remoncie, 42 m2, na
III piętrze, w bloku przy ul. Kiepury,
duży balkon. Nieruchomości Otti,
lic. 13225 - 603 491 335
381656. Zabobrze III, 66 m2 - 3
pokojowe mieszkanie w bloku z
cegły, na II piętrze, z dużą kuchnią i balkonem. Wymaga jedynie
odświeżenia. Nieruchomości Otti,
lic. 13225 - 603 491 335
Bardzo ładne i słoneczne - 48
m2, dwa pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój, ogródek, strych, piwnica. Czynsz 100 zł. Cena 155000
zł - 604 253 942
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Bardzo pilnie - cena 99000 zł.
2 pokoje, na ul. Szymanowskiego
1 okna PCV, panele, kafelki, nie
ukrywam do odświeżenia. Balkon,
piwnica blok ocieplony, nowy dach.
Ostatnia możliwość obejrzenia 509 263 111
Bezpośrednio - mieszkanie w
centrum Jeleniej Góry, ul. 1 Maja.
82 m2 + komórka, piwnica, 4
pokoje, III piętro, do częściowego
remontu. Cena 199000 zł. Pilne 501 531 571
Budynek, 240 m2 - do remontu/
modernizacji, na działalność np.
magazynowo-usługową itp., z funkcją mieszkania /piętro/ w centrum
Jeleniej Góry. Cena 385000 zł - 691
800 131
Cieplice, 80 m2 - piękne mieszkanie z ogrodem i garażem, w 3
rodzinnej kamienicy. Jeldom, lic.
3059 - 600 434 800
Dom w budowie - cena 230000
zł. Pośrednikom dziękuję - 782
645 654
Dom w Radomierzu – duży, jednorodzinny, jednak przygotowany
do zamieszkania dwóch rodzin, lic.
4917 - 604 869 172
Dom w zabudowie bliźniaczej
- dom na osiedlu domów jednorodzinnych w Jeleniej Górze, 150 m2,
cztery pokoje, ładnie zagospodarowana działka lic. 5524, N.City - 662
112 344
Dom za 370000 - 140 m2, zagospodarowana działka 1200 m2. 19
km od Jeleniej Góry. Lic. 14414
- 660 359 500
Dom za 450000 zł - do zamieszkania, lic. 1749 - 504 013 414
Dom ze sklepem - z wyposażeniem
i pawilonem na drugą działalność.
5 pokoi, kuchnia, łazienka, duży
ogród. Os. Czarne. Cena 690000
zł - 516 309 253
Działka 6 km od centrum - Jeleniej Góry. Media, widoki, dobry
dojazd. Cena 75 zł/m2 - 607 703
421
Działka budowlana - 1200 m2.
Położona w Jeżowie Sudeckim od
strony Zabobrza III - 722 025 423
Działka budowlana - w Wojcieszycach 4271 m2 lub 2100 m2.
Piękna okolica. Bez pośredników.
Tanio - 60 8810 644
Działka budowlana 906 m2 - w
Jeżowie Sudeckim, z dostępem do
wody, prądu, gazu, dobry dojazd,
spokojna okolica. Cena 87000
zł do negocjacji. Nieruchomości
Rychlewski, lic. 9549 - 667 219
752
Działka budowlano-rolna - ze
stodołą, 90 arów na os. Czarne w
Jeleniej Górze. Przepiękna działka
i okolica. Cena 490000 zł - 794
411 798
Działka pensjonatowa w Świeradowie Zdr. - 1.07 ha, z projektem i
pozwolenie na budowę w trakcie
na 72 miejsc + restauracja. Dobra
lokalizacja. Cena 195 zł/m2 - 603
139 918
Działka przy ul. Wrocławskiej 5300 m2 - 695 981 315
Działka rolna, 2.2 ha - Czernica.
Cena 37000 zł - 669 215 931
Działka w Janowicach - bardzo
atrakcyjna, na osiedlu domów,
1800 m2. Tylko 80000 zł, lic. 5524,
N. City - 510 671 660
Działka w Jeleniej Górze - bardzo
ładna, dojazd drogą asfaltową, 720
m2, wszystkie media. Tylko 66000
zł, lic. 5524 - 662 112 344
Działka w Mysłakowicach - 1100
m2, wszystkie media, piękny widok,
lic. 5524, N. City - 662 112 344
Działka w Sosnówce - budowla.
Cena 80000 zł. Pelkom, lic. 3454 693 539 967
Działka w Ścięgnach - przy drodze na Karpacz, z pięknymi widokami na Śnieżkę - 609 849 383

og£oszenia

Działka za 87000 zł - budowlana
w Jeżowie Sudeckim. 906 m2,
z dostępem do mediów, dobry
dojazd, spokojna okolica. Nieruchomości Rychlewski, lic. 9549 - 667
219 752
Działka, 46 ar - 15 km od Jeleniej
Góry na stoku słonecznym z widokiem na gry. W tym plac przy drodze Jelenia Góra - Zgorzelec. Teren
bez zalewowy - 781 839 431
Działki budowlane, 20 arów
- wodociąg, cicha okolica, z widokiem na Karkonosze - 695 624
968
Garaż murowany - ul. W. Pola,
koło dworca PKP. Cena 12000 zł.
Rychlewski Nieruchomości, lic.
9549. - 501 736 644
Garaż murowany - w centrum
Jeleniej Góry. ul. Zamenhofa - 510
124 844
Grunt rolny, 0.70 ha - w Szarocinie. Okazja - 512 896 976
Kamieniczka w Świerzawie okazyjna cena. Własne podwórko
- 531 555 203
Kawalerka - bardzo ładna, 22
m2, osobne wejście, w nowym
budynku, okolice centrum, duży
pokój, aneks kuchenny, przedpokój, łazienka, balkon, na wysokim
parterze. Bardzo dobra lokalizacja,
lic. 2400 - 669 620 071
Kawalerka - blisko centrum,
25 m2, blok wielorodzinny, ocieplony, klatka schodowa zadbana,
spokojna okolica, w pobliżu park.
Czynsz 160 zł/m-c z funduszem
remontowym. N. Szymkiewicz, lic.
2400 - 669 620 071
Kawalerka - obok Akademii
Ekonomicznej, II piętro - 604 221
464
Kawalerka, 26 m2 - II piętro,
w kilkurodzinnym domu, spokojna
okolica Jeleniej Góry, lic. 9549 - 667
219 852
Kawalerka w Karpaczu - ogrzewanie gazowe, okna drewniane,
drzwi standardowe. Nieruchomość
do remontu, jako mieszkanie weekendowe - doskonałe do wypadów w
góry. Nieruchomości Karkonoskie,
lic. 6327 - 501 357 406
Kawalerka, 22 m2 - ul. Kochanowskiego, duży pokój, aneks
kuchenny, łazienka, balkon, piwnica 10 m2. Właściciel - 697 085
197
Kawalerka, 38 m2 - ul. Kochanowskiego, balkon, piwnica, nowy
budynek. Duża intymność. Okazja,
właściciel - 506 060 863
Kiepury, 3 pokojowe - ładne
mieszkanie, 63 m2, słoneczne,
nowe okna, lic. 5524, N. City - 662
112 344
Kiepury, 40 m2 - 2 pokojowe, po
remoncie. Jeldom, lic. 3059 - 600
434 800
Kiepury, 63 m2 - 3 pokojowe,
rozkładowe. Jeldom, lic. 3059 - 600
434 800
Komedy Trzcińskiego, 2 pokoje słoneczne mieszkanie, X piętro, 41
m 2. Nieruchomości Karkonoskie,
lic. 6327 - 501 357 406
Lokal na biuro - mieszkanie na
parterze, 47 m2, w samym centrum miasta, z dużym bezpłatnym
parkingiem. Cena 150000 zł do
negocjacji. lic. 5524 - 503 111 466
Lokal użytkowy - nowy, położony
na parterze z witryną - 51m2 z miejscem postojowym, blisko centrum.
Cena 225000 zł, lic. 4917 - 604
906 257
M3 za 170000 zł - 67,4 m2. Jelenia Góra, blok z cegły, III piętro.
Słoneczne, środkowe, nowe okna,
centralne ogrzewanie. Zielona
okolica. Możliwość dokupienia
działki - 510 042 734
Mała Poczta, 3 pokoje - 59 m2,
wysoki parter, budynek z cegły, lic.
14414 - 660 359 500
Mały lokal - w centrum Szklarskiej
Poręby - 668 382 870
Mieszkania 2, 3 pokojowe - w
super cenie, lic.1749 - 504 013
414

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Mieszkanie 2 pokojowe - w
Cieplicach na os. XX-lecia - 502
134 960
Mieszkanie 2 pokojowe - za
88000 zł, w centrum Cieplic. Mieszkanie do remontu, nowe okna PCV.
Atrakcyjna oferta. Nieruchomości
Marles, lic. 13045 - 883 797 878
Mieszkanie 2 pokojowe - dobry
standard, 52 m2, budynek IV piętrowy, blisko centrum, rozkładowe,
słoneczne, do wprowadzenia od
zaraz. Czynsz 260 zł/m-c. Cena
do negocjacji. N. Szymkiewicz, lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - na II
piętrze, funkcjonalne, 48 m2, środkowe, Zabobrze, blok IV -piętrowy,
ocieplony. Czynsz 198 zł/m-c.
Cena do negocjacji. Nieruchomości Szymkiewicz, lic. 2400 - 669
620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - po
remoncie, bardzo dobry standard,
48 m2, balkon, rolety antywłamaniowe, kuchnia w zabudowie w
cenie. Okolica spokojna i zielona.
Czynsz 300 zł/m-c w tym woda i
ogrzewanie, lic. 2400 - 669 620
071
Mieszkanie 2 pokojowe - ul. Kiepury. Po remoncie, bardzo ładne,
54 m2, rozkładowe, słoneczne, balkon, szafa Komandor w przedpokoju, kuchnia w zabudowie. Czynsz
220 zł/m-c. N. Szymkiewicz, lic.
2400 - 669 620 071
Mieszkanie 2 pokojowe - ul.
Noskowskiego. Po remoncie,
świeże i czyste - do natychmiastowego zamieszkania. Dobra lokalizacja, miejsca parkingowe przy
bloku. Nieruchomości Karkonoskie,
lic. 6327 - 501 357 406
Mieszkanie 3 pokojowe - na
Zabobrzu, lic. 8151 - 600 258 703
Mieszkanie 3 pokojowe - po
kapitalnym remoncie. Cena 155000
zł, lic. 1749 - 504 013 414
Mieszkanie 3 pokojowe - ul.
Wyczółkowskiego, I piętro, 75 m2
- 600 767 549
Mieszkanie 3 pokojowe - z tarasem, bardzo ładne, na Zabobrzu III.
Lic. 3059 - 600 434 800
Mieszkanie 4 pokojowe - na
Zabobrzu. Sprzedam albo zamienię na mniejsze z dopłatą. Cena
185000 zł, lic. 14414 - 660 359
500
Mieszkanie na Morcinka - 49 m2,
2 pokoje, I piętro, balkon, dwa miejsca parkingowe, budynek z cegły,
lic. 14414 - 660 359 500
Mieszkanie na os. Orle - 2
pokoje, kuchnia, łazienka, WC,
balkon, piwnica, nowe okna. Cena
135000 zł do negocjacji - 691
521 119
Mieszkanie w Sobieszowie - 2
pokojowe, bardzo ładne, po remoncie, 50 m2, lic. 5524, N. City - 510
671 660
Mieszkanie, 54 m2 - Zabobrze,
2 pokoje, wysokie piętro - 669
417 059
Mieszkanie, 63 m2 - ul. Kochanowskiego, nowy budynek, duży
balkon, komfortowy rozkład. Brak
obciążenia sąsiadami, intymność,
atrakcyjna lokalizacja. Właściciel 506 060 863
Nowa parterówka - w stanie
deweloperskim lub wykończony
„pod klucz”. Działki od 450 do 800
m2, atrakcyjne ceny, lic. 5524 - 503
111 466
Odstąpię zakład kosmetyczny
- wraz z solarium, na Zabobrzu,
super lokalizacja. Możliwość kupna
pod dofinansowanie - 509 202
999
Ostatnie mieszkanie - zlokalizowane w Jeleniej Górze przy ul.
Krótkiej, o powierzchni 72,05 m2,
za okazyjną cenę - 697 397 297,
75 75 229 80
Po kapitalnym remoncie – mieszkanie, 92 m2, w okolicy Małej
Poczty, na I piętrze, z balkonem
i ogrodem. N.Ż. lic. 8032 - 509
156 552
Połowa domu wiejskiego powierzchnia użytkowa około 90
m2, działka 400 m2. Cena 150000
zł, w Łomnicy. Nieruchomości
Rychlewski, lic. 9549 - 602 732
135
Rola - 1 zł/m2, lic. 1749 - 504
013 414

Rozpoczęta budowa osiedla domków-bliźniaków. 12 działek na
powierzchni 1,3 ha. Z projektem i
pozwoleniami. 1 dom wybudowany.
Jeżów Sudecki - 516 026 587
Sprzedam lub zamienię - dom
do niewielkiego wykończenia ok.
100 m2, działka 13 a, w Jeżowie
Sudeckim pod Jelenią Górą +
balkon, garaż - dobra lokalizacja 603 139 918
Staniszów - działka 182 5m2
z projektem i pozwoleniem na
budowę 2 budynków mieszkalnych.
Euro-Dom - 601 540 292
Stary dom w Uboczu koło Gryfowa Śl. - z pięknym widokiem
na Izery - działka 3900 m2. Cena
85000 zł - 604 253 942
Tanie mieszkania i lokale użytkowe - blisko centrum Jeleniej
Góry. Sprzedaż bez pośredników.
Mieszkania 1, 2 i 3 pokojowe - 510
124 844
Tanie mieszkanie - 3 pokojowe
pierwotnie, 4 pokojowe, 82 m2,
na IX piętrze wieżowca, Zabobrze
III, rozkładowe, duży balkon, do
niewielkiego remontu. Atrakcyjna
cena, lic. 2400 - 669 620 071
Tanie w kamienicy - 2 pokojowe,
57 m2, na III piętrze, środkowe,
do niewielkiego remontu, blisko
centrum, osobne WC, kuchnia,
łazienka. Bardzo atrakcyjna cena.
N. Szymkiewicz, lic. 2400 - 669
620 071
W centrum, 104 m2 - mieszkanie
3 pokojowe, do remontu. Atrakcyjna cena, lic. 5524 N. City - 510
671 660
Wzgórze Grota Roweckiego
- 3 pokojowe, 48 m2, parter bez
balkonu, wyremontowane i umeblowane. Cena 191500 zł. Bez
pośredników - 791 855 180

NIERUCHOMOŚCI
MAM DO WYNAJĘCIA
Bez pośredników - umeblowana
kawalerka. Okolice Placu Ratuszowego - 757 526 336
Mieszkanie 3 pokojowe - na
Zabobrzu, dla studentów. Internet - 512 337 657, 756 474 525
Mieszkanie spółdzielcze - 2
pokoje, 36 m2, na IV piętrze.
Jelenia Góra, ul. Kiepury. 550 zł
+ czynsz 190 zł + media. Kaucja
1500 zł - 606 407 400
Pokoje, bursa, akademik - z
Internetem dla studentów, młodzieży, pracowników, turystów,
osoby indywidualne w Jeleniej
Górze - blisko UE - 606 360 443
Pokój - dla 2 osób - 756 421
203
Pokój dla 1 osoby - lub dla
pracującej, uczącej się pary.
Używalność kuchni i łazienki 781 496 470
Umeblowana kawalerka - z
ogrzewaniem. W Sobieszowie.
500 zł + 500 zł kaucja + energia,
gaz i woda - 757 554 448
Apartament - lokal w centrum,
z widokiem na pogórze kaczawskie. 60 m2, IV piętro, winda, parking podziemny. Wysoki standard
wyposażenia. Szukasz luksusu?
Zapraszam: Kamil Ż, Partner lic.
4917 - 604 906 257
Atrakcyjne, 2 pokojowe mieszkanie po remoncie, blisko
centrum, w cichej i spokojnej
dzielnicy Jeleniej Góry. Czynsz 800
zł/m-c - 664 756 555
Atrakcyjne, 2 pokojowe - umeblowane, przy ul. Bankowej w Jeleniej Górze. 65 m2, II piętro. Czynsz
1080 zł (ogrzewanie w czynszu) +
prąd i woda - 503 451 149
Cieplice, centrum - okazyjnie
wynajmę lokal usługowy w ścisłym centrum - 697 397 297, 757
522 980
Dla studentów - 2 pokojowe
mieszkanie na Zabobrzu. Całkowita cena 1200 zł - 609 150 245
Dla studentów - 3 pokojowe, umeblowane. 1000 zł plus liczniki, lic.
5524, N. City - 662 112 344
Dom z garażem - na os. Czarne.
Umeblowany i wyposażony. Lic.
5627 - 508 240 823
Kawalerka - w ścisłym centrum
Jeleniej Góry, od zaraz. Bardzo
dobra lokalizacja. 850 zł + rachunki
tylko za prąd i gaz + kaucja zwrotna
przy podpisywaniu umowy - 502
559 629
Kawalerka - umeblowana - 511
089 923

Nieruchomości Remigiusz Rychlewski
58-500 Jelenia Góra , ul. Podwale 22a/1
tel 757428758, 501736644
Przyjmujemy pn -pt 9-17, so 10-12
www.rychlewski.com.pl, biuro@rychlewski.com.pl
1)Mieszkanie położone w kamienicy przy Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. Przyjemny
widok na fontannę z Neptunem i inne malownicze kamieniczki z podcieniami. Rozkładowe.
Dwie sypialnie po stronie ratusza oraz pokój z aneksem kuchennym od dziedzińca podwórza.
Łazienka z kabina prysznicową oraz poręczna, przestronna garderoba. Mieszkanie zadbane,
w bardzo wygodnej lokalizacji, szczególnie interesujące do wynajmowania. Ogrzewanie z sieci miejskiej, ładnie wyremontowana, ogrzewana klatka schodowa. Czynsz z ogrzewaniem ok
260 zł. Internet darmowy w rejonie ratusza. Polecam Remigiusz Rychlewski 501736644.
2) Bardzo ładne trzypokojowe mieszkanie o
powierzchni 62 m2, usytuowane na dziewiątym
piętrze w bloku z windą na Zabobrzu III. Mieszkanie składa się z dużego pokoju z balkonem, z
którego rozpościera się piękny widok na panoramę
gór i miasta, dwóch mniejszych pokoi, osobnej
kuchni wyposażonej i umeblowanej, łazienki oraz
przedpokoju. Okna nowe pcv, na podłogach panele i gustowne płytki. Ogrzewanie z sieci. Opłaty
miesięczne wynoszą około 380 zł. Do mieszkania
przynależy piwnica i możliwość korzystania z dodatkowego pomieszczenia gospodarczego.
Nowe instalacje. Powiększona łazienka wygodna i przestronna z grzejnikiem wzbogaconym
o elektryczną grzałkę. Do zamieszkania od zaraz. Serdecznie polecam Kędziorek Anna
667 219 752 667 219 752
3) Położne na parterze, składa się z przedpokoju,
przejściowej kuchni, pokoju oraz drugiego pokoju
przedzielonego ścianką działową.Mieszkanie
odświeżone , gotowe do zamieszkania. Do lokalu
przynależy piwnica, w której znajduje się kocioł
grzewczy (piec co) stałopalny, typu Zębiec, na
drewno, węgiel. Ekonomiczne-tanie ogrzewanie.
Niewielki czynsz , wygodna lokalizacja w bliskiej
okolicy Małej Poczty.Doskonałe do wynajmowania
z powodu minimalnych kosztów utrzymania oraz
doskonalej, wygodnej lokalizacji. Remigiusz Rychlewski, tel 501736644
4)Dwupokojowe mieszkanie na drugim (ostatnim)
pietrze przedwojennej kamienicy w Cieplicach .
Mieszkanie o pow. 54,71m2 składa się z pokoju o
pow.19,67m2 z którego przechodzimy do drugiego
pokoju o pow.17,23m2, kuchni o pow. 12,99m2 z
wydzieloną łazienką , przedpokoju o pow. 4,82m2 (
z dużą szafą wnękową) oraz dużej piwnicy o pow.
18,5m2. Wys. pomieszczeń 2,5m okna na Płd.Wschód. Ogrzewanie dwu funkcyjnym kilkuletnim ,
gazowym piecem c.o., Instalacja miedziana, grzejniki
radiatorowe i dodatkowo piecem kaflowym ( możliwość zainstalowania kominka ). Okna drewniane w
niezłym stanie. Podłogi - drewniane,Mieszkanie do niezbyt dużego remontu a zwłaszcza :
trwałego wydzielenia i urządzenia łazienki, ułożenia paneli podłogowych i ew. innej aranżacji i
rozplanowania pomieszczeń.itp. Budynek to przedwojenna dwupiętrowa kamienica w dobrym
stanie technicznym , po remoncie dachu i klatki schodowej, zamieszkała przez dwunastu
lokatorów. Duże , bezpieczne dla dzieci zielone podwórko. Zarządza wspólnota - bardzo
niski czynsz tylko 119 zł./mies. w tym fundusz remontowy. Udział w częściach wspólnych i
gruntu w użytkowaniu wieczystym - 10,65%. Dobra lokalizacja blisko przystanku autobusowego, niedaleko centrum Cieplic z pełną infrastrukturą. Dodatkowo możliwość sprzedaży
murowanego garażu z kanałem. Polecam Bogdan Sondej tel.602-732-135.
5)Grunty rolne o powierzchni 8,36 ha położone w Dobkowie
koło Świerzawy. Pełne dopłaty z dodatkiem górskim. Dwa
prostokątne kawałki doskonałe pod wszelkie uprawy włącznie
z pszenicą.Ponadto Ok 1200 m.kw lasu. Ciekawa oferta w doskonałej cenie 110 tys. Remigiusz Rychlewski 501736644
6)Działka budowlana położona w cichej i spokojnej części Jeżowa Sudeckiego, działka
o powierzchni 906 m2. Usytuowana na płaskim terenie,
słoneczna, z dostępem do prądu, wody i gazu. Dobry dojazd
droga gminną. Położona na terenie nowo budowanych
domów jednorodzinnych. Serdecznie polecam Kędziorek
Anna tel: 667 219 752 667 219 752
7) Dom w trakcie
budowy, w zabudowie szeregowej w Cieplicach,
zaciszna okolica. Osiedle Panorama , ul. Rubinowa.
Budowa trzech segmentów o powierzchni użytkowej
144 kw.każdy. Parter to salon z aneksem kuchennym, garaż, łazienka i komunikacja. Na pietrze
znajdują się trzy sypialnie i łazienka. Na poddaszu
duża garderoba, pomieszczenie gospodarcze,
oraz dodatkowy pokój ze skosami.Całość oddana
będzie w stanie deweloperskim, z przygotowanymi
do położenia podłóg posadzkami, wszystkimi mediami i instalacjami, ogrzewaniem gazowym, stolarką okienną i parapetami po obu stronach okien. W salonie dodatkowy przewód
kominowy do instalacji kominka. Elewacja dostosowana do całego osiedla, obłożona cegłą
klinkierową.Planowany termin - połowa września 2010.( UWAGA ZDJĘCIE PRZEDSTAWIA
DOMY SĄSIEDNIE-NIE NA SPRZEDAŻ) Polecam REMIGIUSZ Rychlewski 501736644.
8)Ładne 2 pokojowe 41m2 w wieżowcu - Zabobrze
II. Mieszkanie rozkładowe ,na 10-tym (ostatnim
) pietrze wieżowca składa się z salonu o pow.
ok.18m2 ( z dużym balkonem od strony południowej
z widokiem na góry), pokoju mniejszego ok.11m2,
ładnie zabudowanej i urządzonej kuchni ok.7m2 ,
niewielkiej , estetycznej łazienki ( z głębokim brodzikiem z natryskiem , umywalki z zabudowaną szafką
i pralką), osobnego WC , przedpokoju ( z zabudowaną szafą typu KOMANDOR i wyłożonego panelami
ściennymi i podłogowymi) oraz niewielkiej piwnicy ok.2m2. Brak garażu parkowanie przed
budynkiem.Ogrzewanie z sieci miejskiej , grzejniki żeliwne opomiarowane. Ciepła woda z
junkersa gazowego. Okna nowe z PCV. Drzwi wewnętrzne wymienione na drewniane. Drzwi
wejściowe antywłamaniowe ponad standardowe.Jedynie w dużym pokoju wykładzina PCV(
parkietopodobna) w pozostałym i p,pokoju panele , w kuchni , łazience i WC płytki ceramiczne.
Na sufitach kasetony a na ścianach tapety.Częściowo zmodernizowana instalacja elektryczna
i wodna.Budynek to wieżowiec z lat 80-tych po remoncie i termomodernizacji w b.dobrym
stanie technicznym.Zarządza JSM. Czynsz miesięczny to 260zł. w tym ogrzewanie , winda.
f.remontowy itp. Dodatkowo 60zł./mies. za termomodernizację.Dogodna lokalizacja w pobliżu
pełne zaplecze usługowo - handlowe , oświatowe , sł.zdrowia , komunikacja pl.zabaw itp.
Mieszkanie zadbane i ładnie utrzymane. W cenie zabudowa i wyposażenie kuchni ( zmywarka
okap, zlewozmywak) , zabudowa łazienki i szafa KOMANDOR w p.pokoju. Polecam Bogdan
Sondej tel 602 732 135 602 732 135

OG£OSZENIA / REKLAMA
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KAWALERKA w centrum Jeleniej
Góry - blok ogrodzony, brama
na pilota. Spokojna okolica - 694
644 058
KAWALERKA w Karpaczu - 300
zł i opłaty licznikowe. Garaż - 607
051 705
KAWALERKA z balkonem - 34
m2, pokój, garderoba z zabudowana szafą, aneks kuchenny,
łazienka. 750 zł + liczniki. Centrum Jeleniej Góry. Nieruchomości Rychlewski, lic. 9549 - 667
219 752
KAWALERKA – słoneczna, umeblowana. Od sierpnia. W zielonej
dzielnicy, blisko centrum - 606
196 556
KOMFORTOWA kawalerka cena 800 zł, w tym czynsz +
media + kaucja - 509 663 259

KOMFORTOWO wyposażona
kawalerka - nowe meble + AGD.
700 zł + liczniki - 793 510 519
LOKAL, 44 m2 - I piętro, w
ścisłym centrum, nadający się
na biuro, gabinet, kancelarię,
mieszkanie. 1200 zł netto - 600
258 703
LOKAL biurowo-użytkowy - 60
m2, po remoncie, pl. Wyszyńskiego. 1900 zł brutto - 603
747 306
LOKAL handlowo-usługowy - 2
pomieszczenia na parterze, ul.
Piłsudskiego przy Karkonoskim
Centrum Medycznym - 692 078
993
LOKAL handlowo-usługowy - 89
m2, na każdą działalność - 501
730 905

LOKAL użytkowy - 90 m2, po
remoncie, do wykończenia
według własnych potrzeb. Parter wolnostojącego budynku,
okolice oś. Robotniczego. 2800
zł + liczniki. Nieruchomości
Rychlewski, lic. 9549 - 667
219 752
LOKAL, 70 m2 - ścisłe centrum, ul. 1 Maja, parter, witryna.
Dawny Scotch&Soda - 888
221 321
LOKAL, ścisłe centrum - 32
m2, ul. Długa, parter, witryna,
ciąg handlowy, naprzeciw domu
towarowego - 888 221 321
ŁADNA, nowa kawalerka blisko centrum. Umeblowana,
nowy sprzęt, balkon, nowa
łazienka - super okazja - 668
016 394

ŁADNE mieszkanie, 42 m2 - na
terenie byłej jednostki wojskowej,
kompletnie umeblowane i wyposażone. 750 zł + opłaty 250 zł - 691
186 192
ŁADNE, umeblowane mieszkanie
- najlepiej dla pary. 900 zł + liczniki
i kaucja - 667 657 025
M2 w centrum - nowa kamienica,
II piętro, 2 pokojowe, przestronne
mieszkanie o powierzchni 66 m2, w
okolicy Żeroma. Mieszkanie jest w
stanie idealnym. Niski czynsz. Do
wynajęcia od zaraz, lic. 5524 - 503
111 466
M2, Noskowskiego - I piętro, 36
m2, balkon, świeżo po remoncie.
Cena 800 zł. Prowizja 0% (koszty
pokrywa wynajmujący). Zapraszam
na prezentację: Kamil Ż, nPartner
lic. 4917 - 604 906 257

MIESZKANIA, pokoje - Jelenia
Góra, Sobieszów - 506 469 977
MIESZKANIE 2 pokojowe - 40,65
m2, na os. Zabobrze, wysoki parter.
1000 zł (z czynszem) + media. CeLDOM, lic. 7792 - 661 114 212
M IE S ZK A N IE 2 p o k o j o w e I piętro, kuchnia, łazienka - ul.
Złotnicza. Umeblowane, ciche,
czyste. 800 zł/m-c + liczniki i kaucja zwrotna1000 zł (umowa) - 725
123 513
MIESZKANIE 2 pokojowe - ul.
Kiepury, 52 m2, umeblowane. 750
zł + czynsz - 608 283 691
MIESZKANIE 2 pokojowe - kuchnia, łazienka. Umeblowane, wyremontowane. 42 m2. Ogrzewanie
i czynsz w cenie. PiechowicePiastów. 600 zł miesięcznie - 601
543 554
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MIESZKANIE 2 pokojowe - na os.
Czarne w Jeleniej Górze. Najlepiej
studentom - 600 391 015
MIESZKANIE 2 pokojowe - po
remoncie, blisko centrum. Czynsz
800 zł/m-c + 1500 zł kaucji - 664
756 555
MIESZKANIE 2 pokojowe - ul.
Sobieskiego. 700 zł/m-c - 693
539 968
MIESZKANIE 2 pokojowe - umeblowane, ładne. 900 zł + liczniki
i kaucja. Na Zabobrzu - 667 657
025
MIESZKANIE 2 pokojowe - w pełni
wyposażone, atrakcyjna lokalizacja, mile sąsiedztwo. 1420 zł (w tym
czynsz woda ogrzewanie) + prąd i
gaz. Od września - 782 307 353
MIESZKANIE 2 pokojowe - wysoki
standard w nowym budynku przy ul.
Kraszewskiego - 609 107 379
MIESZKANIE 2 pokojowe - ul. Złotnicza. Umeblowane i wyposażone.
Wolne od lipca. Lipiec-wrzesień
800 zł + liczniki. Od października
1200 zł + liczniki - 606 331 315
MIESZKANIE 3 pokojowe - na III
piętrzę, częściowo umeblowane,
w centrum Jeleniej Góry - 603
072 129
MIESZKANIE 3 pokojowe - 100
m2. Jelenia Góra-Sobieszów - 502
447 619
MIESZKANIE 3 pokojowe - umeblowane, ul. Kolberga. 1200 zł +
liczniki i kaucja - 512 252 524
MIESZKANIE 3 pokojowe - w Cieplicach na osiedlu XX-lecia, stan
bardzo dobry. Piwnica. W okolicy
park, przystanek autobusowy 6, 9,
sklep - 667 882 653

- Bezpłatny dojazd w
PROMOCJA!
strefie miejskiej
CO 6 KURS ZA 1ZŁ NA
- Zakupy na telefon
TERENIE MIASTA
- Odpalanie auta
- Przesyłki kurierskie
- Odprowadzanie auta LUB 20% RABATU

TELEFON DO BIURA

PRENUMERATA

75 76 78 975

PROMOCJA

do końca roku
12 tygodni
1,80
za sztukę
26 tygodni
1,70
za sztukę
52 tygodnie
1,60
za sztukę
Przyjdź do naszej redakcji i zamów prenumeratę!

Już od teraz
E
C
M
A
R
W
A
I
N
E
Z
S
OGŁO

5

zł
+VAT

Regulamin

e może przekraczać
1. Rozmiar ogłoszenia ni
160 znaków
o się w Tygodniku
2. Aby ogłoszenie ukazał do redakcji
się
Jelonka, należy zgłosić
ej 13/2
przy ul. M. C. Skłodowski
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Mieszkanie 4 pokojowe - 400
zł + czynsz, media i kaucja 1000
zł (zwrotna). 56 m2, CO, umeblowane i wyposażone - ul. Karłowicza - 516 302 457
Mieszkanie 4 pokojowe - kuchnia, łazienka, salon, balkon. Na os.
Widok. Media: woda, gaz, prąd,
CO. Cena 1400 zł + media - 607
592 054
Mieszkanie 4 pokojowe - w
centrum. Czynsz 1200 zł plus
opłaty - 600 258 703
Mieszkanie w Cieplicach - po
remoncie 50 m2, IV piętro, częściowo wyposażone, 2 pokoje. 800
zł + media. Opcjonalnie garaż - 694
154 451
Mieszkanie, 52 m2 - ul. Złotnicza, Jelenia Góra. 2 pokoje, umeblowane, balkon, piwnica. 1000 zł
+ liczniki i kaucja - 796 412 284
Mieszkanie, od zaraz - ul. Kiepury, 2 pokoje - 500 135 668
Mysłakowice, M2 - doskonała
lokalizacja. Do remontu, 50 m2,
Cena 147000 zł. Zapraszam na
prezentację: Kamil Ż. Nieruchomości Partner, lic. 4917 - 604
906 257
Pawilon handlowy, 17 m2 woda, prąd . Wynajmę lub sprzedam - 603 130 438
Pokoje 2 osobowe - dla studentów. Lokalizacja blisko Kolegium
Karkonoskiego. Więcej informacji
pod tel. - 795 640 988
Pokoje dla studentów - 250 zł +
opłaty oraz lokale biurowe na ul. 1
Maja - 695 898 335
Pokoje w centrum Cieplic - koło
Politechniki. Z dostępem do Internetu - 603 811 609
Pokój na Zabobrzu - Internet,
telewizja. 400 zł + opłaty - 695
913 104
Pokój w Cieplicach - z łazienką
i możliwością gotowania, wspaniałym widokiem na góry oraz
balkonem i osobnym wejściem. Dla
osoby uczciwej - 607 762 723
Pomieszczenia biurowe - 2
pokoje, kompleks, umeblowane,
o łącznej powierzchni 33 m2. W
Jeleniej Górze, z powierzchnią
reklamową na budynku - 605
661 481
Pomieszczenie 100 m2 - prąd,
woda. Nadaje się na warsztat
(zmieszczą się 3 auta), garaż.
Cena 500 zł za miesiąc. Powstańców Śląskich - 607 688 201
Pomieszczenie, 20 m2 - ul.
Okrzei w Jeleniej Górze, nadające się na sklep lub usługi - 609
172 300
Poszukuję współlokatorki - lub
lokatora do mieszkania 2 pokojowego na Zabobrzu - 782 386 470
Samodzielna część obiektu - 2
poziomy, 9 pomieszczeń, 200 m2,
w rozliczeniu remontowym - ul. W.
Pola - 602 497 946
Studentom, mieszkanie 2 pokojowe - Jelenia Góra ul. Kiepury
- 793 397 413
Szukam współlokatorki - do
mieszkania blisko centrum, od
września. Opłata za pokój 300
zł/m-c - 509 411 748
Tani, widoczny lokal - 40 m2, ul.
Różyckiego, obok poczty i Rossmana. Duże witryny, WC. Na tel.
do oglądnięcia - 501 320 640
Tanio atrakcyjny lokal - w centrum, na kancelarię, z parkingiem,
w Jeleniej Góry - 513 018 455
Umeblowana kawalerka - ul.
Różyckiego. Dzwonić po godz.
15:00 - 503 771 972
Umeblowane 2 pokoje - ul.
Kiepury - 502 334 076
Umeblowany pokój - na Zabobrzu. 500 zł + liczniki - 793 764
279
W Cieplicach - pokój z łazienką i
możliwością gotowania. Z widokiem na góry oraz balkonem.
Osobne wejście. Dla osoby pracującej, ewentualnie studentom - 607
762 723
Za 400 zł - czynsz 370 zł + media.
Kaucja 1000 zł (zwrotna) - 793
383 568

NIERUCHOMOŚCI
CHCĘ WYNAJĄĆ

Dom z garażem - osoby posiadające taką nieruchomość proszę o
kontakt - 693 891 096

og£oszenia
Jednoosobowy pokój - umeblowany do 350-400 zł z rachunkami, od zaraz - 695 694 222
Kawalerka w Jeleniej Górze umeblowana, niedroga (do 600 zł)
najlepiej blisko centrum. Bez kaucji
i bez konieczności wynajmu na
czas określony - 504 942 748
Lokale centrum - usługowe o
powierzchni ok. 100 m2 i 277 m2
(istnieje możliwość połączenia) w
ścisłym centrum Jeleniej Góry 697 397 297, 75 75 22 980
Mieszkanie 2 pokojowe - najlepiej w Cieplicach lub Podgórzynie
- 515 502 092
Mieszkanie 3, 4 - umeblowane.
Dla rodziny. Bez pośredników - 663
651 712
Poszukuję pensjonatu - pilnie
w Szklarskiej Porębie lub w Karpaczu. Marcin Chaszczewicz, lic.
14414 - 660 359 500
W Kowarach - kawalerka lub
mieszkanie dwupokojowe, pilnie.
N. Ż. lic. 8032 - 507 078 827

NIERUCHOMOŚCI
ZAMIENIĘ

Mieszkanie 2 pokojowe komunalne, parterowe, 47 m2,
CO etażowe, w zielonej części Jeleniej Góry. Zamienię na
mniejsze, piętrowe, najchętniej
z balkonem - 518 376 816
Mieszkanie własnościowe - 64
m2, Zabobrze III lub sprzedam.
Cena do uzgodnienia - 660 479
364
Mieszkanie w centrum Cieplic
- 3 pokoje, gotowe do zamieszkania. Na wiejski dom, może być do
remontu - 669 416 368
Mieszkanie w Cieplicach - po
remoncie 50 m2, IV piętro, 2
pokoje, garaż na większe - 694
154 451
Pół bliźniaka w Jeleniej Górze
- Cieplicach 212 m2, działka 4a.
Może być dwupokoleniowy. Dobra
dzielnica, garaż taras, balkon. Dom
kilkuletni. Zamienię lub sprzedam
- 603 139 918

USŁUGI
TOWARZYSKIE
MATRYMONIALNE

22 lata, szczupły brunet - dla kobiet
do 45 lat - 510 489 843
22 latka z biustem sześć - pozna
Panią na stały układ. Panom z góry
dziękuję - proszę nie dzwonić - 794
279 020
23 lata - szukam starszej sponsorki, robię dużo za niewiele - 601
662 710
23 latka, brunetka - biust 2, wykona
striptiz show erotyczne. Zapraszam również na igraszki i masaż
miłych, trzeźwych panów. Full bez
dopłat - 787 644 276
24 letnia Oliwka - brunetka, biust
4, zaprasza na miłość grecką,
hiszpańską i francuzką - tak jak
lubisz, bez dopłat. Od 10:00-20:00
- 728 790 015
40 latek, wolny - zrobi wszystko
co każesz. Wiek nie gra roli, tylko
zadowolenie. Bez kasy - tylko
lokum. Jelenia Góra i okolice. Odp.
na SMS - 691 020 798
40 latek, zadbany - miły, dyskretny
- pozna dziewczynę lub Panią.
Możliwy sponsoring. SMS - 509
910 698
Atrakcyjna brunetka - 28
lat, na poziomie. Dla dojrzałych,
poważnych Panów. Cenię dyskrecję. Pa - 795 622 625
Brunetka i blondynka - lat 20,
zaproszą panów i panie - 782
535 408
Brunetka, 22 lata - bardzo
umiejętna. Ormiańska uroda,
spory seksapil, młode dziewczęce
ciałko. Dyskretnie - 795 622 611
Czarnowłosa, młoda - z
temperamentem i fajnym ciałkiem.
Zaprosi dyskretnie - 795 622 625
Dojrzała, ładna brunetka - z
dużym biustem, zaprasza na dyskretne spotkania - 667 424 672
Dwie śliczne dziewczynki - zaproszą do siebie - 516 462 062
Elegancka brunetka - dla starszych panów - 795 622 611
Filigranowa blondynka - lat 20,
tylko dla ciebie - 504 444 967
Głęboki Francuz - bez... dyskretnie - 694 909 729

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Konkretny spotka się - ze
zdecydowanymi Paniami, otwarcie
i bez zobowiązań. Proszę o SMS 798 562 323
Ładny, atrakcyjny - 28 latek dla
pań. Striptiz też - 667 947 879
Młoda, dynamiczna - pupeńka 694 909 729
Młode, zadbane - zaproszą - 883
480 531
Młody chłopak - darmowy sex
tylko dla pań. Dyskrecja - 698
212 979
Młody, 24 lata - starszej pani
z lokum za darmo. Dyskretny,
zadbany. Tylko SMS - 887 729
948
Młody, przystojny - szuka starszej
pani, która za sponsoruje finansowo - 605 855 159
Namiętne i umiejętne niunie zapraszają do siebie - 661 524
389
Niezapomniane chwile - dla Pan
po 60. Tylko SMS - 666 259 077
On, 28 lat - zapłaci za sex oralny.
Tylko delikatny oral. Pełna dyskrecja. Tylko SMS - 782 854 431
Pomogę finansowo - młodej
dziewczynie w zamian spotkań
towarzyskich - 608 104 288
Romantyczny chłopak - pozna
dziewczynę swoich marzeń. Tylko
SMS - 796 621 093
Seksowna blondynka - zawsze
gotowa na anal i nie tylko - 665
706 247
Seksowna pupcia - da ci
wszystko, o czym marzysz - 665
706 247
Szukam kobietę - ciekawą oraz
inteligentną, niepijącą i niepalącą. Jestem Niemcem i proszę
opis, jakaś fotkę - mile widziane.
Zadzwoń to pogadamy - 605 928
505
Szukam normalnej dziewczyny w wieku 15-18 lat, konkretnej - 669
417 059
Szukam sponsorki - kochanki 693 007 836
Wspomogę finansowo - dziewczynę, kobietę, panią - 888 172
634

USŁUGI
BUDOWLANE

Brukarstwo - układanie
kostki betonowej i granitowej 757 514 321, 608 658 351
Cyklinowanie, solidnie - montaż podłóg, panele, cyklinowanie
schodów, renowacja drzwi i
mebli, malowanie wnętrz i gładzie - 697 143 799
Dachy - nowe pokrycia, materiały od producenta - 696 328
445
Dachy - więźby dachowe, pokrycia dachowe, wymiana starych
pokryć, obróbki blacharskie - 601
981 289, 509 168 018
Koparko-ładowarka - CAT
- 602 781 693
Prace remontowo - budowlane,
konserwatorskie, ogrodowe,
drobne naprawy, podjazdy, murki
z kamienia. Karpacz, Jelenia
Góra i okolice. Firma jednoosobowa - 506 140 865
Roboty hydrauliczne - wodnokanalizacyjne, gaz i CO, ogólnobudowlane, wykończeniowe.
Nadzory budowlane - 781 465
274

Roboty ziemne koparko - ładowarka JCB 4x4 - 698 668 824
Układanie paneli podłogowych i ściennych - solidnie - 609
073 716
Wywrotki - 15 ton, transport
ciężarowy, Wróblewski - 608
649 813
Zdun - piece, kuchnie. Dzwonić
po 17:00 - 662 315 732
Brukarstwo, aranżacje ogrodowe - systemy nawadniające,
trawa z rolek - 606 404 710
Budowlanka i hydraulika wykonam drobne prace budowlane
i hydrauliczne - niedrogo - 531
662 277
Budowy, rozbudowy - ogólnobudowlane. Doświadczenie i kwalifikacje - 691 511 153
Dachy-dekarstwo - pokrycia
wszelkiego rodzaju. Montaż okien
dachowych, obróbek blacharskich,
rynien - 609 654 791
Dekarstwo - oferujemy usługi
dekarskie, ciesielskie, blacharskie
oraz ogólnobudowlane - 500 062
371
Dekarz, blacharz - wykonam
solidnie drobne prace dekarskie,
rynny, obróbki blacharskie, wstawianie okien połaciowych itp. - 697
791 853
Digger Bud - prace ziemne.
Koparko ładowarka JCB, koparka
gąsienicowa 3T, wozidło ład. 3T,
wywrotka, niwelator laserowy,
młot wyburzeniowy, zagęszczarka,
pompa - 793 360 425
Docieplenia, regipsy, poddasza
- 667 106 084
Hydraulika - montujemy wszelkie instalacje na życzenie klienta
- 782 802 106
Hydraulika - wykonam kanalizację, CO, podłogowe, instalacje
solarne, kominy - 667 689 012
Izolacje - wzmocnienia starych
fundamentów - 515 346 278
Kominki, wkłady kominowe montaż i stawianie kominów dwuściennych - 691 466 704
Kominki, wykończenia - obudowy, kompleksowe wykończenia,
glazura, terakota, mozaiki, łazienki
montaż drzwi wewnętrznych, adaptacja poddaszy - 782 846 106
Kominki, zabudowy, wentylacje
- wkłady kominowe, frezowanie
kominów, murowanie kominów z
klinkieru, kominy wolnostojące 691 466 704
Kostka brukowa itd. - podjazdy, tarasy, kostka beton i granit,
ogrodzenia, suche zabudowy,
malowanie, tapetowanie itp. oraz
profesjonalne doradztwo. Faktura
VAT. Szybko, tanio i solidnie - 787
210 943 lub 511 545 064
Malowanie, tapetowanie panele podłogowe - 500 599 159
Minikoparka - małe wykopy,
przyłącza gazowe, wodne, kanalizacja, prąd - 608 134 616
Podnośnik koszowy - chcesz
bezpiecznie wykonać prace na
wysokościach, powiesić reklamę,
przyciąć drzewa, naprawić elewację lub dach ? Zadzwoń do nas.
Jesteśmy firmą o największym
doświadczeniu - 601 754 562
Podnośnik koszowy - wynajem
nowoczesnego podnośnika koszowego o dużej manewrowości i
osiągach. W koszu prąd 230V oraz
oświetlenie. Wystawiamy faktury
VAT, polisa OC, pełne uprawnienia
- 605 326 223
Prace budowlane - płytki, regipsy,
remonty poddasza, itp. - 795 633
247
Prace remontowe i budowlane
- prace remontowe i budowlane 508 451 743
Remonty - szeroki zakres usług
- 665 208 696
Remonty - wykończenia, gładzie, tynki, płytki, panele, regipsy,
malowanie, montaż drzwi okien
- solidnie - 518 854 126
Remonty i przebudowy - solidnie
- 784 509 322
Remonty i wykończenia - mieszkania, łazienki. Kompleksowo.
Niskie ceny i solidne wykonanie
- 661 813 056
Remonty kompleksowe - szybko,
tanio i solidnie - 783 255 751
Remonty mieszkań - malowanie,
gładzie, regipsy, panele ścienne i
podłogowe. Inne prace remontowe
- 691 936 900

58-500 Jelenia Góra, ul. Pl. K. Wyszyńskiego 45
tel. 075/6466660, fax 075 / 6466661
http://www.zebrowscy.com.pl
mail:biuro@zebrowscy.com.pl
Atrakcyjny dom bliźniak. Do sprzedania połowa lub
w całości. Sprzedaż w stanie surowym zamkniętym
z mozliwością domówienia warunków dokończenia
inwestycji. Dom realizowany wg projektu ARCHON
„Dom pod cisami 2” link: http://www.archon.pl/projekt_domu/dom_pod_cisami_2/m4098d8c147f1b
Niezwykle interesująca lokalizacja w miejscowości
Piastów, będącej częścią Piechowic. Zapewnia łatwy
dojazd do Jeleniej Góry jak i wygodny i szybki do
Szklarskiej Poręby. Przystanek komunikacji miejskiej 70 metrów. Wygodny dojazd, urokliwa
, spokojna okolica z pięknym widokiem na góry. Doprowadzony prąd, woda z własnej studni.
Dom w pełni podpiwniczony, z garażem. Izolowana i docieplona piwnica. Pełny drenaż wokół
budynku. Zapraszam do obejrzenia. DOSKONAŁA CENA 355tyś. Kontakt: 0505 074 854
Dom poniemiecki mieszkalno -gospodarczy w
trakcie remontu na działce 2000m2 w bardzo
dobrej lokalizacji.Na parterze częsci mieszkalnej
są dwa pokoje , kuchnia , pomieszczenie gospodarcze , duża łazienka i korytarz. Na I piętrze są
dwa pokoje , korytarz i pomieszczenia do adaptacji
na cele mieszkalne. Nad częścią mieszkalną jest
także strych. Część gospodarcza - jest możliwość
zrobienia dużego garażu, oraz na piętrze możliwość
adaptacji na cele mieszkalne.W budynku jest zrobiona izolacja pozioma , są zrobione nowe instalacje elektryczne i siła , instalacja wody ,
hydrofor i kanalizy , nowe jest szmbo dwukomorowe. Teren cały jest zdrenowany , dach po
częściowej przekładce. Największym walorem tej oferty jest lokalizacja oraz funkcjonalność
pomieszczeń. Cena 350tyś. Kontakt 0505 074 854
Dom wolnostojący w bardzo urokliwym miejscu,
modnej miejscowości jaką jest Bukowiec. Budynek
jest poniemiecki , po kapitalnym remoncie, do zrobienia pozostała tylko elewacja. Dom jest bardzo
solidnie wyremontowany ( robiony dla siebie) . Na
parterze są dwa duże pokoje - w jednym z nich jest
kominek, duży korytarz, duża kuchnia i łazienka z
wc, na piętrze jest duży holl, trzy sypialnie i łazienka
z wc. Z hollu jest wyjście na duży balkon , z którego
widać rozciągające się pasmo karkonoszy. Dom jest
ogrzewany c.o. - groszek ekologiczny plus kominek ,
woda z własnej studni ( bardzo dobr ) , szambo. Na posesji jest także budynek gospodarczy
,w którym jest kotłownia i pomieszczenia gospodarcze, Obok jest budynek wykorzystywany
na garaż , jest także drewutnia. Na działce są dwa małe stawy ,które dodają uroku całej
posesji. Na działce jest dużo nasadzeń, posesja jest ogrodzona. Oferta jest bardzo atrakcyjna
dla osób szukających oazy spokoju i zieleni. Kontakt 0505 074 854
Położony w malowniczej miejscowości ,wiosce
oddalonej 20km od Jeleniej Góry poniemiecki dom, o
powierzchni całkowitej 100m2 Dom jednokondygnacyjny obejmujacy parter gdzie znajdują sie kotłownia,
ganek, duży pokój,kuchnia oraz łazienka i korytarz.
Na piętrze znajdują się dwa pokoje korytarz oraz
pomieszczenia poddaszowe.Trzecia kondygnacja
to strych.Dom pokryty jest dachówką okna stare
drewniane, na podłogach kafle na ścianach tynki.
Ogrzewanie piecem na opał stały woda ze studni
,gaz z butli kanalizacji brak własne szambo.Budynek jest niepodpiwniczony i znajduje się na działce
2300m2 pod samym lasem do budynku przynależy budynek gospodarczy o powierzchni
20m2.Dom bardzo urokliwy nieduży,ładnie położony wymaga kapitalnego remontu.Cena
250tyś. Kontakt 509 156 552.
Praktycznie jest to dom w zabudowie bliźniaczej( w
akcie - jest to samodzielny lokal z podziałem fizycznym domu i gruntu ). Dom z 2004 roku , częściowo
podpiwniczony. Na parterze jest korytarz, łazienka
dla gości i sauna, obok jest bardzo ładny salon z
kominkiem , połączony z jadalnią i kuchnią. Na piętro
prowadzą bardzo ładne ażurowe , dębowe schody.
Na piętrze jest holl, trzy sypialnie , jedna z wyjściem
na duży balkon, dwie garderoby i pokój łazienkowy
z wanną z hydromasażem.Wszystko wykonane z bardzo dobrych materiałów i gustownie
urządzone. Dom jest ogrzewany gazem -piec dwufunkcyjny oraz kominek z rozprowadzeniem
, woda jest z własnej studni .Dom bardzo stylowy i funkcjonalny.Działka jest zagospodarowana. Obok domu jest garaż wolnostojący - dwustanowiskowy , z pomieszczeniami socjalnymi.
Oferta dla osób szukających komfortu, wygody , ciszy i zieleni. 505 074 854.
Mieszkanie w centrum miasta , opodal Bramy Wojanowskiej na II piętrze , doskonale nadające się na biura
lub kancelarię. Mieszkanie o pow.c. 85,80m2 , składające się z trzech pokoi , kuchni ,łazienki , i przedpokoju
do mieszkania przynależy duża piwnica.W mieszkaniu
są wymienione okna za wyjątkiem jednego pokoju (
dwóch okien). Wymienione są wszystkie instalacje.
Ogrzewanie jest piecowe i c.o gaz. Wysokość pomieszczeń ok.3m . Koszty utrzymania to 155zł w tym
jest f.r i koszty eksploatacji.Serdecznie polecam Anna
Roziel, tel. 509 156 552. Cena 270 000 zł
Mieszkanie dwupokojowe z tzw. duszą po kapitalnym
remoncie do odświeżenia, z wymianą wszystkich instalacji, stolarki okiennej i drzwiowej.W pokojach są stare ,
piękne piece , które funkcjonują , na sufitach jest odrestaurowana sztukateria, pokoje mogą być przechodne
jak również rozkładowe , w jednym z pokoi jest wyjście
na balkon. Stolarka okienna i drzwiowa -drewniana.
Mieszkanie jest ogrzewane kominkiem z rozprowadzeniem lub piecami , obecnie jest zezwolenie na zrobienie
c.o. - gazowego . Niski koszty utrzymania.Do mieszkania
przynależy piwnica i strych. Cena 280 000 zł. Kontakt Anna Roziel tel. 509 156 552.
Dom z 2000 roku z idywidualnym projektem parter z
poddaszem użytkowym ( obecnie poddasze nie jest
zagospodarowane ), pow. mieszkalna 120m2. Na
parterze znajduje się kuchnia ze spiżarką, łazienka
z kabiną prysznicową dla gości, salon z kominkiem
,holl, duży pokój łazienkowy z wanną, dwie garderoby,
sypialnia i gabinet. Z salonu oraz sypialni są wyjścia
na taras.W prawej części budynku znajduje sie garaż
o pow 35m2, oraz ciekawie zaprojektowana winiarnia.
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana wysokiej klasy, na podłogach deski, panele oraz kafle.
Na ścianach tynki i tapety. Ogrzewanie gazowe piecem dwufunkcyjnym Veilant tylko w pokoju
łazienkowym ogrzewanie jest podłogowe ‘ wyposażenie armatury łazienkowej i przyborów
z najwyższej półki na ścianach znajduje się pięknie położona mozaika oraz bardzo ładna
wanna .Woda z wodociągówi, kanalizacja miejska. Dach pokryty jest dachówką -karpiówką,
ceramiczną wysokiej jakości, kładziona metodą koronkową. Wnętrze domu urządzone z
wielkim smakiem oraz klimat domu jest niepowtarzalny.Sama bryła budynku jest bardzo
ciekawie zaprojektowana i pieczołowicie zrealizowana robi imponujące wrażenie.Działka jest
również ciekawie zagospodarowana i ogrodzona, podwórze wyłożone kostką granitową,brama
na pilota. Doskonała lokalizacja cisza spokój dużo zieleni a przy tym blisko miasta. Gorąco
polecam Anna Roziel tel. 509 156 552.
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REMONTY mieszkań, łazienek regipsy, zabudowy, gładzie, malowanie, podłogi i inne - 880 992
649
REMONTY - wykończenia wnętrz:
malowanie, płytki, panele, regipsy,
itp. Biały montaż, instalacje centralnego ogrzewania i wodne. Tanio
- 512 018 350
SCHODY drewniane - proste i
zabiegowe. Szybko i solidnie. Konkurencyjne ceny - 509 263 111
TYNKARZE maszynowi - 505
033 080
UKŁADANIE kostki brukowej - betonowej, granitowej, tarasy, podjazdy,
parkingi, murki. Fachowa obsługa
- 603 799 852
UKŁADANIE płytek od A-Z łazienki, kuchnie, schody, tarasy,
izolacje wodoodporne, nietypowe
zlecenia. Solidność i gwarancja 790 265 164
USŁUGI brukarskie - układanie
kostki brukowej betonowej, granitowej. Place, chodniki, parkingi,
aranżacja ogrodów. Doświadczenie i rzetelność - 512 248 717
USŁUGI budowlane - kompleksowe wykończenia wnętrz. Gwarancja jakości - 605 553 720
USŁUGI koparko ładowarką możliwa faktura VAT - 502 101
743
WIERCENIE w betonie - oraz
żelbetonie, metodą diamentowa
bezpyłową, za pomocą wysokiej
jakości sprzętu HILTI, od średnicy 50. Konkurencyjne ceny
- 696 073 692
WYKONAM prace brukarskie po godzinach. Proszę dzwonić
po 14:00 - 510 285 126
WYKOŃCZENIA łupkiem polnym
- solidnie i tanio - 725 473 829
WYMIANA okien i drzwi - na
terenie Jeleniej Góry i okolic.
Szybko i solidnie, konkurencyjne
ceny - 509 263 111

USŁUGI
DETEK T Y WIST YCZNE

AGENCJA detektywistyczna
- Licencjonowany detektyw,
lic. 0003953, rejestr MSWiA
RD.19.2009. Profesjonalne
usługi detektywistyczne z
zachowaniem pełnej dyskrecji. Sprawy cywilne,
rozwodowe, gospodarcze,
obserwacja, wywiad i inne 601 637 134
DETEKTYW - licencja 0000384,
rejestr MSWiA RD38/2008.
Doświadczenie profesjonalizm.
Sprawy karne, gospodarcze,
cywilne, rodzinne, audyty, inne
prawne - 503 107 246

USŁUGI
KOREPET YC JE
SZKOLEN IA

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

HYDRAULIK, tanio - instalacje elektryczne - 697 320
304

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE

FOTOGRAFIA ślubna od 600
zł - dekoracje i kompozycje
ślubne, dojazd. Atrakcyjne promocje, wolne terminy - 664
727 188
FOTOGRAFIA ślubna od 600
zł - profesjonalnie. Dwoje fotografów. Także inne zlecenia.
Ponadto dekorowanie sal i
kościołów. Zapraszamy - 664
727 188

USŁUGI
MUZYCZNE

ZESPÓŁ muzyczny R&A wesela, dancingi oraz inne
imprezy. Cena do uzgodnienia
- 609 563 928
DUET muzyczny Carlos - poleca
się na wesela, dancingi, zabawy.
Nagłośnienia, gitara na żywo - 501
576 923
POGOTOWIE muzyczne - 609
299 524
ZESPÓŁ Family - wesela. Szczegóły
na naszej stronie - 605 210 566
ZESPÓŁ muzyczny - obsługa
muzyczna wesel, studniówek, imprez
okolicznościowych - 505 157 091
ZESPÓŁ muzyczny Sunny-Duo
- wesela, bankiety. Videoclipy w
Internecie - 609 851 863
ZESPÓŁ muzyczny Ultimatum wesela, imprezy ﬁrmowe, karaoke.
Tanio i profesjonalnie - 509 669 437

USŁUGI
OPIEKA

ZAOPIEKUJĘ się starszą osobą.
Posprzątam - 509 677 906
ODPOWIEDZIALNA, uczciwa opiekuńcza, niepaląca. Zaopiekuję
się niepełnosprawną, starszą,
chorą osobą - dla zarobku, z
zamieszkaniem. Dolnośląskie,
Zgorzelec i okolice. Od 17.08 725 150 039
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub
starszą, chodzącą osobą - 795
849 421, 756 133 597
STUDENTKA pedagogiki - zaopiekuję się dzieckiem w dniach pon-pt,
na ok. 4 godziny dziennie. W razie
nagłego wyjazdu również podejmę
się opieki - 507 046 282

PODCIŚNIENIOWE czyszczenie, mechaniczne szczotkowanie dywanów, wykładzin,
tapicerki, samochodów,
wysoka jakość usług, profesjonalny sprzęt, atrakcyjne
ceny - 609 172 300, 075 75
242 66
BIURO Rachunkowe - poprow a d z i k s i ę g o w o ś ć f i r m y,
posiadamy bardzo duże
doświadczenie w obsłudze
księgowo-finansowej - 601
837 677
HYDRAULIK, tanio - łazienki,
tanio - 605 180 403
KARCHER - podciśnieniowe
czyszczenie dywanów, tapicerki obiciowej, żaluzji, kosmetyka samochodowa - 756 420
315, 609 600 807
KARCHER - podciśnieniowe
pranie dywanów, tapicerki
meblowej. Faktury VAT - 603
646 803, 75 76 72 773
K L I M AT Y Z A C J A , s e r w i s odgrzybianie ozonowe od 100
zł. Auto Kompleks, Łukasz Łoś,
Pasiecznik 40 - 757 893 651
KSIĄŻKA Przychodów i Rozchodów - konkurencyjne ceny
- alakow@onet.eu
KSIĘGOWOŚĆ - książka handlowa, ryczałt ewidencjonowany, książka przychodów
i rozchodów - prowadzimy
kompleksową obsługę firm 782 020 635
POPROWADZĘ księgowość
- solidnie, rzetelnie, bardzo
atrakcyjne ceny - 782 020 635
ROLETY zewnętrzne - roletki
materiałowe, żaluzje pionowe,
roletki na okna dachowe,
moskitiery, montaż, naprawa
- 604 460 139
WCZASY w Rewalu - nad Bałtykiem, blisko morza. Niskie
ceny - 666 378 801
ZWROT podatku z Holandii - do
5 lat wstecz, dodatki rodzinne,
dodatek do ubezpieczenia - 695
133 584
A G R O T U RY S T Y K A u n a s Czernica 129 zaprasza na wypoczynek - 792 241 228
ALARMY, kamery, monitoring urządzenia renomowanych firm
z atestem. Wakacyjna promocja
- 603 988 656
ARCHITEKTURA zieleni - Projektowanie i utrzymanie terenów
zielonych - wykształcenie kierunkowe. Tanio, szybko i solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny. Fachowcy każdej specjalności, wybieraj od A do Z - 500
505 002
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AUTORYZOWANY montaż paneli podłogowych, ściennych,
drzwi wewnętrznych i wejściowych,
podłóg drewnianych i parkietów.
Doradztwo, własny transport. VAT
7 - 667 777 958
BIURO Rachunkowe KOALA pełen zakres usług księgowych i
ﬁnansowych: rozliczenia z ZUS,
US, płace, księgi handlowe, KPiR,
PITY, pomoc w otwarciu działalności i wiele innych - W. Polskiego 54
obok sądu, budynek NOT – alakow@onet.eu - 601 837 677
BŁYSKAWICZNY kredyt dla ﬁrm
- bez zabezpieczeń, do 200000
zł - 510 171 225
DIAGNOSTYKA komputerowa
dojazdowa – Jelenia Góra i
okolice. Audi, VW, Skoda, Seat,
Opel, Chrystler, Citroen, Ford
GM, Honda, Mazda, Nissan,
Renault, Peugeot - 697 396 388
ELEKTRYK A-Z - awarie, montaże, usterki, naprawy, modernizacje itp. Tanio, szybko i solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny. Grupa fachowców i specjalistów z każdej branży - 500
505 002
GOTUJĘ na imprezy okolicznościowe - dobre, domowe, polskie
dania tradycyjne u klienta - tanio
- 516 852 357
HYDRAULIK A-Z - awarie,
montaże, usterki naprawy
modernizacje itp. Tanio, szybko
i solidnie. Zawsze pewni jakości
i dobrej ceny. Fachowcy każdej
specjalności, wybieraj od A do
Z - 500 505 002

USŁUGI
RÓŻNE

RESTAURACJA HEXA 66

£ysa Góra
Jeżów Sudecki
mail: hexa66@szybowcowa.pl
www.hexa66.pl
tel. 0 509 15 66 60

ORGANIZUJEMY
- imprezy integracyjne dla ﬁrm
- imprezy okolicznościowe
- imprezy plenerowe

- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu

Restauracja
Przycup w Dolinie

BIURO Rachunkowe - KO-ALA pełen zakres usług księgowych i
ﬁnansowych: rozliczenia z ZUS,
US, płace, księgi handlowe,
KPiR, PITY i wiele innych - W.
Polskiego 54 obok sądu, budynek NOT – alakow@onet.eu lub
601 837 677

Radomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34
www.przycupwdolinie.pl

kuchnia polska
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MATEMATYKA - korepetycje.
Poprawki. Szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum.
Tanio, solidnie. Cieplice - 781
133 906
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JUNKERSY serwis Jelenia Góra
– montaż, naprawa, regulacja,
konserwacja urządzeń gazowych itp. Tanio, szybko i solidnie. Zawsze pewni jakości i
dobrej ceny. Grupa fachowców i
specjalistów z każdej branży - 500
505 002
KREDYT gotówkowy - do 100000
zł. Ekspresowa decyzja. Bankowe
Towarzystwo Finansowe ul. M.
Konopnickiej 14/2, I piętro - 510
171 225
KREDYTY - gotówkowe i konsolidacyjne. Akceptujemy do 90 dni
opóźnień. BTF ul. M. Konopnickiej
14/2, I piętro - 510 171 225
KSIĘGOWOŚĆ - książka przychodów i rozchodów, ryczałt. Duże
doświadczenie, tanio i solidnie 790 715 145
MONTAŻ mebli A-Z - tanio, szybko
i solidnie. Zawsze pewni jakości i
dobrej ceny. Grupa fachowców i
specjalistów z każdej branży - 500
505 002
OKNA, rolety, żaluzje - montaż,
sprzedaż, serwis. Szybko, solidnie
i tanio. Zamów bezpłatny pomiar
i wycenę. Firma Skubex - 531
082 440
PO włamaniu - zabezpieczenie
mienia po włamaniu, wymiana
zamków, drzwi. Faktura dla ubezpieczyciela. Tanio, szybko i solidnie. Zawsze pewni jakości i dobrej
ceny - 500 505 002
POMOC w pisaniu prac - magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych. Gwarancja profesjonalizmu,
terminowości. Poważne oferty - 663
359 461
POŻYCZKI gotówkowe dla każdego - Bankowe Towarzystwo
Finansowe ul. M. Konopnickiej 14
/2, I piętro - 510 171 225
REMONTY A-Z - malowanie, tapetowanie, regipsy itp. Tanio. szybko
i solidnie. Zawsze Pewni Jakości i
Dobrej Ceny. Grupa fachowców i
specjalistów z każdej branży - 500
505 002
SERWIS anten CS-MONT - montaż zestawów TV-SAT, anteny
naziemne, instalacje zbiorcze,
TV na kartę HD 398 zł. Szybko i
solidnie - 792 859 985
STRONY WWW - profesjonalne
strony internetowe w atrakcyjnej
cenie - 504 120 752
STUDIO Tatuażu „DARKSTAR” ul. Wojska Polskiego 59/2, 58-500
Jelenia Góra. Zapraszamy: pon-pt
w godz. 11:00-17:30. Pełen profesjonalizm, niskie ceny - 691
187 420
ŚCINKA drzew - w trudnych
warunkach, za pomocą technik
alpinistycznych lub podnośnika
koszowego. Karczowanie i frezowanie pni. Wystawiamy faktury
VAT, polisa OC, pełne uprawnienia
- 605 326 223
USŁUGI księgowe - pełna księgowość. Zasady ogólne. Ryczałt.
Kadry. Certyfikat księgowego.
Solidnie i tanio - 695 449 389
USŁUGI ślusarsko-kowalskie toczenie, frezowanie, spawanie,
cięcie - 721 325 995
WARSZTATY - Chcesz podnieść
swoją efektywność działania i
skutecznie realizować wszystkie
swoje cele? Zapisz się już teraz na
warsztaty. Termin 28.08.2010 - 509
208 750
WODOMIERZE i legalizacja kompleksowo wymiana montaż i
przeróbki. Plombujemy i legalizujemy, wyręczamy z wszystkich formalności Tanio, szybko i solidnie.
Zawsze pewni jakości i dobrej ceny.
Fachowcy każdej specjalności,
wybieraj od A do Z - 500 505 002
WODOMIERZE i legalizacja szybko, tanio i kompleksowo.
Wymiana montaż i przeróbki.
Plombujemy legalizujemy, wyręczamy z wszystkich formalności.
Pewni jakości i dobrej ceny - 500
505 002
WYCINKA drzew - trudnych i trudno
dostępnych. Ogławianie. Usuwanie
posuszu. Polisa OC, rachunek,
uprawnienia - 602 637 388
WYMIANA wodomierzy - wymiana
i montaż wodomierzy, usługa wraz
z legalizacją i plombowaniem. Najniższe ceny - 513 067 750
ZŁOTA rączka - naprawimy
wszystko w domu i zagrodzie.
Tanio, szybko i solidnie. Zawsze
pewni jakości i dobrej ceny. Grupa
fachowców i specjalistów z każdej
branży - 500 505 002

OG£OSZENIA
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Cennik reklam w Regionalnym Tygodniku Jelonka
Strona reklamowa 60 modułów (6x10) 255 x 345 mm;

Chcesz zamieœciæ reklamê
w tygodniku Jelonka?

Skontaktuj siê z naszym doradc¹:
SYLWIA
Tel. 500 014 215
e-mail: smysliwiec@jelonka.com

JACEK
Tel. 508 082 888
e-mail: marketing@jelonka.com

Tel. 663 663 648
e-mail: lena@jelonka.com

POSPRZĄTAM - mieszkanie lub
dom, w okolicach Sobieszowa,
Cieplic - 792 876 422
POSPRZĄTAM mieszkanie - dwa
lub trzy razy w tygodniu popołudniami. Okolice Kowar lub Karpacza - 661 118 739
PRANIE dywanów - wykładzin oraz
tapicerki meblowej i samochodowej. Najtaniej w mieście. Dojazd
gratis. Środki ﬁrmy Karcher - 600
224 431
SPRZĄTANIE - mieszkań, domków
jednorodzinnych, mycie okien - 665
248 379
SPRZĄTANIE - mieszkań, biur,
firm, wspólnot mieszkaniowych,
koszenie trawników. Sprzątanie
po remontach. Faktura VAT. Tanio
- 795 356 880
S P R Z Ą TA N I E - m i e s z k a ń ,
domów po remontach. Koszenie
trawy. Wieloletnie doświadczenie - 661 559 153

USŁUGI
TRANSPORTOWE

PRZEPROWADZKI kompleksowe - kraj, zagranica. Transport przedmiotów nietypowych
- pianina, sejfy itp. - 75 76 73
971, 516 146 075
LOTNISKA-PRZEWOZY Praga, Berlin, Drezno, Wrocław,
Poznań, Katowice. Faktura VAT.
Door to door - 607 763 204
LOTNISKA-TRANSPORT Wrocław, Poznań, Katowice,
K r a k ó w, Wa r s z a w a , P r a g a ,
Berlin, Drezno, Lipsk. VW T5.
Klimatyzacja. Faktura VAT - 602
120 624
MERCEDES Vito - 1,5 zł/km,
załadunek, rozładunek - 30 zł/
godzina - 509 263 111
P R ZE P R O WA D ZK I - t a n i o i
kompleksowo. Mieszkania,
biura, firmy, magazyny. Polska,
Europa. Faktura VAT - 795 356
880
PRZEPROWADZKI - mieszkań,
biur, firm. W Polsce, w Europie.
Faktura VAT. Doświadczenie,
solidność. Tanio - 795 329 652
PRZEPROWADZKI - mieszkań, biur, firm. Tanio. Polska
i Europa. Niskie ceny, duże
doświadczenia. Faktura VAT 795 356 880
USŁUGA transportowa - przeprowadzki. Mercedes Sprinter Maxi
blaszak i VW Crafter kontener.
Kraj, zagranica. Tanio, szybko i
solidnie - 782 587 176

netto
16,00 zł
30,00 zł
50,00 zł
70,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
7,00 zł
15,00 zł

brutto
19,52
36,60
61,00
85,40
61,00
48,80
8,54
18,30

wybor miejsca/strony (+10%), kolor (+20%)

LENA

USŁUGI
SPRZĄTANIE

1 mod = 4 x 3,4 cm
strona ogłoszeniowa
strona redakcyjna
strona redakcyjna (trzecia)
strona pierwsza
strona ostatnia
tekst sponsorowany
nekrolog - od osób ﬁzycznych
nekrolog - od osób prawnych

USŁUGI
ZDROWIE URODA
REHABILITACJA - w bólach
kręgosłupa i innych dysfunkcjach narządu ruchu. Terapia
manualna, igłoterapia. Mgr Eryk
Olszak - 697 885 631, 756 137
428
JESZ 5 posiłków dziennie i chudniesz. Bez głodu, bez efektu jo-jo
- 519 672 090
MASAŻ - odchudzający, relaksacyjny i leczniczy oraz gimnastyka
ruchowa. Tylko 20 zł/h. Zapraszam
- 662 036 721
ODCHUDZANIE Vacu - W kameralnej atmosferze poćwiczysz na
bieżni lub rowerze, w podciśnieniu, w Slim Studio - Jelenia Góra,
ul. Kiepury 57. Atrakcyjne ceny
karnetów. Zadzwoń i umów się na
pierwszą, gratisową wizytę - 504
118 881
SOLARIUM Luxor - dwa łóżka z
lampami brązującymi. Co 9 opalanie 10 minut gratis. Minuta 1 zł.
Ul. 1 Maja 61 - 664 125 232
TIPSY w domu, 35 zł - żel, manicure, french, bogate zdobnictwo.
10 lat praktyki. Stała cena. Plac
Ratuszowy. Zapraszam - 796 825
143
TIPSY żelowe od 35 zł - do 60 zł, z
dojazdem. 7 dni w tygodniu. Żel na
stopy od 35-45 zł, z masażem SPA.
Czesanie okolicznościowe od 20
zł. Zapraszam panie. Agata - 601
580 344

ZA DARMO
ODDAM
SUCHY gruz - cegła lita + zaprawa,
ok. 3 m3. Pomoc przy załadunku,
okolice Małej Poczty - 695 215
066

ZA DARMO
PRZYJMĘ
MIKROFALÓWKA - w dobrym
stanie - 508 447 887
MEBLE kuchenne - 509 631 483
PRALKA wirnikowa - 509 631 483
SUCHY gruz - lub zabiorę niepotrzebny odpad budowlany. Daniel
Łapiński, ul. Turkusowa 2, 58-560
Jelenia Góra - 728 712 287

MOTORYZACJA
KUPIĘ
AUTO do 1000 zł - zarejestrowane
lub do rejestracji. Może być uszkodzone - 693 245 008
AUTO w cenie do 1500 zł - okazyjnie, może być uszkodzone lub bez
opłat - 661 494 263
AUTOSKUP - powypadkowe i całe.
Odbieram własnym transportem.
Również angliki - 721 721 666
KAŻDE auto - 607 509 762
KAŻDE auto - stan obojętny.
Gotówka od ręki - 790 303 603
OPONY zimowe 15 - w rozsądnej
cenie - 607 162 320

upusty (płatne gotówką):
za 4 emisje
za 8 emisji
za 12 emisji
powyżej 12 emisji

%
10
15
20
25

PRZY REKLAMACH O WARTOŚCI 2000,- netto upust do negocjacji
Jacek tel. 508 082 888
Sylwia tel. 500 014 215

redakcja: (075) 75 444 00

Lena tel. 663 663 648

KUP - SPRZEDAJ SAMOCHÓD
Zamieść ogłoszenie przez wysłanie SMS.

SMS na numer 7316 (3 zł + vat)
Np.
PT.JEL: Golf 3,
1994 rok.
3 drzwiowy.
benzyna, gaz.
kolor bialy,
cena 2000 zl

REGULAMIN STRONA 20 TYGODNIK JELONKA.COM
POWYPADKOWE do 10000 zł skup aut całych, uszkodzonych,
powypadkowych, angliki w całości
na części, zaświadczenia do wyrejestrowania. Gotówka od ręki - 531
588 345
POWYPADKOWE, całe - skup również uszkodzone, bez prawa
rejestracji i angliki - 510 522 968
SKUP aut - całych, uszkodzonych, powypadkowych. Angliki w
całości, na części, zaświadczenia
do wyrejestrowania. Gotówka od
ręki - 531 588 345
SKUP aut do 10000 zł - całe i
powypadkowe. Odbieram własnym transportem. Mogą być bez
opłat i badań - 693 828 283
SKUP aut do 1500 zł - odbiór
własnym transportem, gotówka od
ręki - 691 995 838
SKUP aut do 5000 zł - 697 104
455
SKUP samochodów - całe i powypadkowe, również angliki. Odbieram własnym transportem - 693
828 283
TOYOTA Corolla - do rocznika
1992, okazyjnie. Również uszkodzona lub bez opłat - 661 494
263
TOYOTA Yaris - 2000/2003 rok 781 153 499
ZAREJESTROWANE auto - w
cenie do 5000 zł - Punto, Fiesta,
Polo, Clio, Corolla lub inny - 603
182 814

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
CITROEN AX - biały, po kapitalnym remoncie - 662 446 166
OPONY - nowe i używane, felgi
stalowe i aluminiowe - prostowanie - 75 78 93 651
PRZYCZEPA kempingowa m-k
- „KIP”, 3 osobowa, z przedsionkiem. Stan bardzo dobry - 501
820 885, 698 987 643
RENAULT Twingo - 1995 rok,
elektryczne szyby, centralny
zamek, stan dobry - 669 017
071
SEAT Toledo 1.9 TDI - 111 KM,
1997 rok. Cena 9600 zł, do uzgodnienia - 603 236 610
SKODA Felicja 1.3 - 2000 rok,
benzyna, przebieg 118 tys. km.
Ważny przegląd i OC. Cena 5500
zł - 782 049 965
SKUTER Piaggio 125 - 2000 rok,
sprawny, zadbany. Cena 2800 zł
VW Passat 1.9 TDI - 1998 rok,
110 KM, bezwypadkowy, bogate
wyposażenie, klimatronik, elektryczne szyby, komputer, ABS,
alarm, podgrzewane fotele.
Zadbany. Cena 14500 zł - 886
982 881
381900. Auta od 800 zł - wiele
aut rożnych marek, zarejestrowanych, na każdą kieszeń - 604 899
303/698 707 299

381875. Fiat Punto 1.2 - 2004 rok
- salon Polska, benzyna + LPG,
przebieg 100000 km, 4 drzwi, 2
poduszki, wspomaganie, 2 komplety opon. Przegląd do 01.2011.
Stan idealny. Cena 12000 zł - 668
014 967
382311. Fiat Uno 1.0 i.e - 500
zł - w całości lub na części - 693
828 283
380600. Ford Mondeo - zarejestrowany, 1998 rok, pojemność
1.8 benzyna + gaz, 2 x poduszka,
wspomaganie kierownicy, ABS, klimatyzacja, gaz. Cena 4400 zł - 604
899 303/698 707 299
381879. Nissan Almera 2.2 diesel - 2000 rok, sprowadzona w
2002 roku, przebieg 198000 km,
wspomaganie kierownicy, klimatyzacja, 4 poduszki, ABS, Alufelgi.
Po kompletnej regeneracji pompy
w serwisie Bosch (faktura 4000 zł).
Cena 13900 zł - 668 014 967
382117. Nissan Maxima VG 3.5L
- 2006 rok, skrzynia Tiptronic,
przebieg 60000 km, szary metalik, sprowadzony z USA przez
właściciela, kupiony w salonie,
serwisowany. Zarejestrowany w
kraju - 692 326 632
381876. Nissan Tino 1.8- 2001 rok,
sprowadzony, benzyna, przebieg
127000 km. Przegląd do 01.2011.
Klimatyzacja, ABS, wspomaganie,
4 poduszki, alufelgi, RO CD, welur,
2 komplety opon (zimowe nowe)
bezwypadkowy, stan idealny. Cena
15900 zł - 668 014 967
382314. Opel Corsa B 1.2 na
części - wszystkie części - 693
828 283
381873. Opel Corsa, 1.7 diesel 2003 rok, czarny, 3 drzwi, 65 KM,
przebieg 182000 km. Przegląd do
03.2011,wspomaganie kierownicy,
4 poduszki, ABS, RO. Bezwypadkowy, sprowadzony w lutym z
Niemiec, stan idealny. Cena 13000
zł, gotowy do rejestracji - 668 014
967
382313. Polonez Truck - 1996
rok. Cena 750 zł. W całości lub na
części - 693 828 283
380567. Renault Megane coupe
- zarejestrowany, 1996 rok, pojemność 1.6 benzyna, wspomaganie
kierownicy, welurowa tapicerka,
sterowanie radia w kierownicy, 2 x
poduszka, zadbany. Cena 5400 zł 604 899 303/698 707 299

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

382664. Seat Toledo 1.6 - zarejestrowany, 1995 rok, benzyna, bez korozji, stan techniczny dobry, centralny
zamek. Cena 1150 zł - 604 899 303,
698 707 299
382327. VW Golf II 1.6 diesel - 1990
rok, 5 drzwiowy, welurowa tapicerka,
centralny zamek, przegląd i OC
do 11.2010 r. Cena 1700 zł - 693
828 283
380601. VW Golf III - zarejestrowany,
1996 rok, pojemność 1.4 benzyna,
czyste zadbane wnętrze, wspomaganie kierownicy, radio. Nie wymaga
żadnego wkłady. Cena 2600 zł - 604
899 303/698 707 299
382687. VW Vento 1.8 - zarejestrowany, 1993 rok, benzyna. Auto
zadbane, sprawne technicznie.
Radio, wspomaganie kierownicy,
bez korozji. Cena 2450 zł - 604 899
303, 698 707 299
Alfa Romeo 156 - 2.5 V6 uszkodzona. 1999 rok. Cena 3500
zł. Cena naprawy 2000 zł - 531
555 203
Audi 80 B3 1.8 - automat z
gazem. 4 elektryczne szyby, alufelgi, hak. OC do 01.2011 r. Cena
1200 zł - 510 242 940
BMW 525 2.5 - benzyna, 150
KM. Stan bardzo dobry, zadbana.
Opłaty do 06.2011. Super wygląd.
Cena 2500 zł do negocjacji - 530
888 416
BMW E36 1.8 - 1993 rok, atrakcyjny wygląd, alufelgi. Wymieniony
olej i pasek rozrządu - 693 245
008
Ciężarówka 6 ton - wymiary
burty 2.5x7 m - 510 819 375
Citroen AX 1.4 D - 1992 rok.
Przegląd do 30.12.2010 r. Ubezpieczenie do 12.06.2011 r. - 693
245 008
Citroen BX 1.4 - w całości
lub na części. Cena 500 zł - 693
245 008
Części do Ford Sierra - 1992 rok
- wszystkie - 605 135 001
Części do Ford - Fiesta 1.1 oraz
1.8D, Eskort 1.8D. Wszystkie części, blacharka, tapicerka, silniki,
zawieszenia - 693 245 008
Części do Jumper 2.5 TD - 1998
rok. Silnik, skrzynia, zawieszenia
i inne - 531 588 345
Dacia Sandero Laureat 1.4 - 75
KM, 2009 rok. Cena 26000 zł - 503
167 258
Daewoo Matiz Joy - 12.1999
rok. Użytkowany przez kobietę,
garażowany. Stan bardzo dobry.
Przebieg 56 tys. km - 608 631
862
Felgi stalowe do Forda Eskorta
- cena 100 zł, stan bardzo dobry 791 380 099

Fiat CC 700 - 1997 rok, stan
bardzo dobry. Cena 1400 zł - 531
588 345
Fiat CC 900 + gaz - 1995 rok,
czarny, opłaty - 722 104 012
Fiat Cinquecento 700 - wszystkie części z demontażu - 661
717 183
Fiat Cinquecento 800 - 1996 rok,
garażowany, użytkowany przez
kobietę, zadbany, przegląd i OC do
marca 2011 - 722 047 290
Fiat Seicento 1.1 - 2002 rok,
przebieg 60000 km, hatchback
czerwony, benzyna, drzwi 2/3,
miejsc 5, autoalarm, radio. Garażowany - 663 663 360
Fiat Seicento 900 - 2000 rok,
instalacja gazowa, kolor pomarańczowy. Cena 4900 zł - 511
699 191
Fiat Tipo 1.4 - 1992 rok, stan
techniczny super, elektryczne
szyby i szyberdach, odpalany
kodem, opłaty do 2011 r. Cena 950
zł - 530 888 416
Fiat Uno - 1993 rok, ekonomiczny
silnik 1.0. Ważne OC i przegląd.
Cena 1000 zł - 695 336 362
Ford Escort - okazyjnie. 1995
rok, świeżo po przeglądzie. Ekonomiczny. Mały przebieg - 793
240 609
Ford Escort 1.4 - 1995/1996 rok,
srebrny. Stan techniczny i wizualny
bardzo dobry. Centralny zamek +
2 piloty, komplet kół zimowych,
5 drzwi. Bez wkładu. Cena 4300
zł - 785 524 434
Ford Escort Kombi 1995 - czarny
metalik, 2 airbagi, alufelgi, wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, relingi dach. Stan bardzo
dobry. Cena 2700 zł - 607 738
277
Ford Escort kombi TD - kolor
biały. Cena 4500 zł - 693 143
143
Ford Eskort 1.6 16V - 1993 rok,
zadbany, ekonomiczny, opłacony.
Tanio. Pilnie - 697 259 086
Ford Fiesta 1.1 - 1991 rok. Cena
600 zł - 518 854 126
Ford Focus 1.6 - 2004 rok,
benzyna, klimatyzacja, podgrzewana przednia szyba, elektryczne
lusterka i szyby. Zadbany - 691
996 985
Ford Focus kombi - 2003 rok,
stan bardzo dobry, klimatyzacja, elektryczne szyby i lusterka.
Pojemność 1.6 benzyna, wersja
x100 - 503 007 820
Ford Mondeo 1.6 16V - sedan,
1993 rok, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby oraz dach.
Zadbany. Cena 1800 zł - 501
526 555

Ford Mondeo 1.8 TD - przebieg
180 tys. km, kombi, alufelgi, centralny zamek, klimatyzacja. Stan
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia - 785 104 070
Ford Mondeo kombi 2.0 D nowy, model 2001 rok, bogate
wyposażenie, stan bardzo dobry,
atrakcyjny wygląd. Cena 15000
zł - 793 607 332
Ford Scorpio kombi 2.0 - 1995
rok. Przegląd i OC na rok. Zadbany
Ghia. Cena 3000 zł - 531 588
345
Komplet kół aluminiowych Borbet opony zimowe ET35 7x15
195x65x15 Opel, VW - 2 opony,
stan idealny. Cena 600 zł/kpl. - 601
954 165
Lampy, kierunkowskazy - przód,
tył, oprócz Mercedesa, BMW, Audi,
VW - 788 097 447
Mazda 626 1.8 - 90 KM, 1996
rok, elektryczne szyby i lusterka,
centralny zamek, wspomaganie, klimatyzacja, 2 poduszki
powietrzne. Auto w bardzo dobrym
stanie. Cena 6000 zł do negocjacji
- 517 263 198
Mitsubishi Colt 1.3 - 2001 rok,
benzyna, 3 drzwi, klimatyzacja,
sprowadzony, zadbany, ładny,
serwisowany. Cena 7900 zł - 531
740 704
M o to r o w e r S i m s o n S 5 1
Enduro - stan techniczny bdb.
100 % sprawny. Cena 1850 zł 782 250 885
Nissan 100NX 1.6 16V - 1991 rok.
Opłaty do maja 2011 r. Do poprawek
blacharsko-lakierniczych. Cena 2800
zł do negocjacji - 691 516 456
Nissan King Cap 2.5 diesel - 1992.
Cena 6000 - 721 824 886
Opel Astra - 1992 rok. Cena 1990
zł, do niewielkiej negocjacji - 662
311 373
Opel Corsa B - 1997 rok, sprowadzony. Cena 1500 zł do uzgodnienia
- 607 162 320
Opel Omega B 2.0 - benzyna + gaz
sekwencja, 1996 rok, kombi, pełna
elektryka, klimatyzacja, szyberdach,
hak, alufelgi radio CD. Cena 5000
zł - 609 319 456
Opel Vectra 1.6 - 1990 rok. Centralny zamek, wspomaganie kierownicy, szyberdach, ważne opłaty.
Niewybita. Tanio - 795 602 545
Opel Vectra 1.8 - benzyna, 1996
rok. Cena 6500 zł do negocjacji - 509
576 476
Opony Fulda - Ecocontrol
175x70xR13. 4 letnie, wraz ze stalowymi felgami. Opony przejechały
300 km, stan bdb. Odbiór osobisty.
Cena 390 zł - 792 753 282

KONKURS SPA
SANDRA SPA w Karpaczu
ul.Obrońców Pokoju 3
58-540 Karpacz

Odpowiedz na pytanie
i wygraj wstęp do aquaparku
Czy w SandraSpa w Karpaczu można
skorzystać z :
a) Sqasha
b) Lodowiska
Prawidłową odpowiedź proszę wysyłać na e-mail: marketing@jelonka.com
na odpowiedzi czekamy do 8 sierpnia 2010 a od 9 sieprnia wielkie losowanie !!!
w temacie maila proszę wpisać słowa:konkurs SPA a w treści maila proszę podać imię i nazwisko oraz telefon
kontaktowy.
W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 7 dni od losowania nagroda przechodzi na następny konkurs i losowana jest ponownie.

Opony letnie 13-15 - stan bardzo
dobry - 788 097 447
Peugeot 106 1.4 - 1994 rok, kubełkowe fotele, pasy czteropunktowe,
sportowa kierownica. Cena 1300
zł - 508 764 585
Peugeot 309 1.8 Pb + gaz wspomaganie, elektryczne szyby,
niebieski. Silnik, bardzo dobry na
chodzie. Brak przeglądu i OC. W
całości lub na części. Cena 850 zł
do negocjacji - 721 114 594
Peugoet 306 - C.C. 1900 TD
Interculer. 1998 rok, kombi, przebieg
150000 km, sprowadzany - 603
300 365
Poduszki powietrzne kierowcy
- Citroen Berlingo, Peugeot Boxer,
Fiat Brawa, Ford Escort, Fiesta, VW
B5 - 788 097 447
Poduszki powietrzne kierowcy
- Renault Laguna, Megane, Seat
Toledo do 1998 roku i Seat Ibiza od
1999 roku - 788 097 447
Przyczepa samochodowa - z
plandeką. Duża 7,5 m3, ładowność
510 kg oraz przyczepa do transportu
motocykla, ładowność 360 kg. Zarejestrowane - 798 763 002
Radioodtwarzacz samochodowy - tanio. CD/MP3 zdejmowany
przedni panel. Cena 75 zł - 782
206 713
Renault 19 sedan 1.4 - benzyna +
gaz, 1993 rok, 4 drzwiowy. Wszystkie części z rozbiórki - tanio - 607
258 732
Renault 19 - uszkodzony, instalacja LPG. W całości lub na części
- 693 245 008
Renault Clio 1.2 - 1990 rok, kolor
zielony metalik, 5 drzwiowy. Cena
990 zł. Karpacz - 503 984 663
Renault Laguna 1.8 + gaz – 1995
rok, po kolizji. Ubezpieczona, twardy
dowód, elektryczne szyby, alufelgi.
Możliwe wysłanie zdjęć. Cena 2300
zł do uzgodnienia. Pomoc przy transporcie - 508 647 464
Renault Laguna I 1.8 - 1994 rok,
benzyna, przebieg 202000 km. Typ
Hatchback. Cena 3500 zł do negocjacji. Ważny przegląd i OC - 790
506 490
Renault Megane Energy 1.4 1996 rok, 2 poduszki, ABS, centralka
na pilota, wspomaganie. Przegląd do
maja 2011 - 607 343 056
Skoda Felicia 1.6 - benzyna. Pierwszy właściciel. 1998 rok, przebieg
150 tys. km, ważne OC i przegląd
do końca roku, stan bardzo dobry.
Cena 3800 zł do negocjacji. Okazja
- 796 761 152
Skuter Romet RXL50 - 2008 rok.
Cena 2500 zł do negocjacji. Dzwonić
po godz. 15:00 - 886 863 670

Skuter Simson - silnik i podzespoły po remoncie, reszta do poprawek. Zarejestrowany i opłacony.
Cena 1000 zł - 607 858 028
Tanie części do Forda Modeno
1.8 TD – 1995 rok, hatchback - 693
074 113
Tarpan Honker - 1990 rok, silnik
1500 cm, z gazem. Bezwypadkowy,
homologacja na ciężarowe, zarejestrowany w Polsce, stan bardzo
dobry - 691 434 391
Toyota Carina kombi 1.6 - 1993
rok, benzyna, przebieg 214 tys. km,
stan dostateczny - 504 106 854
Toyota Yaris T-Sport 1.5 16V
- 2001 rok, 3 drzwi, pełna elektryka, klimatyzacja. Sprowadzony,
zadbany. Cena 15300 zł, do opłat
- 531 740 704
Volvo V40 z LPG - 1997 rok, ABS,
aluminiowe felgi, centralny zamek,
4 elektrycznie otwierane szyby,
elektrycznie regulowane lusterka, klimatyzacja, RO, tapicerka skórzana.
Cena 9500 zł - 798 640 123
VW Golf II - części: silnik 1.6 diesel,
skrzynia 5 i inne - 693 828 283
VW Golf II 1.8 - 1987 rok, opłaty do
2011 r. Zadbany, stan techniczny
bardzo dobry, 2 komplety opon.
Cena 1200 zł - 530 888 416
VW Golf III - 1992 rok, opłaty do
2011 r. Auto sprawne, na chodzie, do
poprawek blacharskich. Cena 1550
zł do negocjacji - 530 888 416
VW Golf III - za symboliczną kwotę,
przebieg 218 tys. km. 1992 rok.
Auto po wymianie amortyzatorów
i remoncie silnika, do obejrzenia w
Jeleniej Górze. Mail: jack011@wp.p
- 508 082 888
VW Golf III 1.6 - 1996 rok, benzyna, 5
drzwiowy, dobrze wyposażony. Cena
6200 zł - 601 940 871
VW Golf III 1.8 - benzyna, 1991 rok,
wspomaganie, centralny zamek,
szyberdach. Cena 2000 zł do negocjacji - 784 045 627
VW Golf IV 1.9 D - 1998 rok, zielony metalik, do opłat, przebieg 143
tys. km, szyberdach, 4 drzwiowy,
elektryczne szyby, radio CD - 502
825 815
VW Golf IV 1.9 SDI - kombi, 1998
rok, srebrny. Zarejestrowany,
ubezpieczony. Cena 8500 zł - 606
171 646
VW Golf IV 1.4 - 1999 rok - niebieski metalik, sprowadzony, do
opłat, klimatyzacja, 4 poduszki,
aluminiowe felgi 16 cal, regulacja
kierownicy, stan bardzo dobry,
radio CD - 502 825 815
VW LT 28 2.4 D TD - 1993 rok.
Różne części - 531 588 345
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VW Passat 1.8 - 1994 rok, sprowadzony z Holandii. Cena 3000
zł - 601 429 941
VW Passat B3 1.9 TD - kombi,
czerwony, z opłatami i przeglądem. - 691 358 364
VW Passat kombi 1.9 TDI - lift,
12.2003 rok, vin 2004, przebieg
213 tys. km, nawigacja, dobre
wyposażenie, ciemne szyby. Pilne
- 603 187 280
VW Polo 1.4 TDI - 2000 rok, 5
drzwi, klimatyzacja, elektryczne
szyby i lusterka - 790 265 164
VW, Passat B3, Daewoo Nubira atrakcyjne ceny - 515 267 455

MOTORYZACJA
ZAMIENIĘ

BMW E36 1.8 - 1993 rok. Zamienię
na coś mniejszego - 693 245 008

RÓŻNE
SPRZEDAM

Drewno kominkowe - sezonowane. Cena 150-190 zł mp - 695
725 857
Kafle do pieca - 603 236 610
Ksero A3 - model Xerox 5815.
Drukarki: HP 5L - nowa kaseta,
Canon BJC 85 do laptopa.
Maszyna do pisania walizkowa
(francuzka). Sprzęty w dobrym
stanie technicznym - 604 606
218
Odkurzacz piorący - MPM
Apollo - 757 673 208
Segment pokojowy wypoczynek narożnikowy - z funkcja
spania. Bardzo tanio - 519 127
061, 757 522 338
Zegar stojący - antyk. Gwarancja sprawności - 695 702
259
Bilet lotniczy do Brystolu - z
Wrocławia, tj. 4 godz. do Londynu
w jedną stronę, w terminie 14
sierpnia godz. 10:25. Kupiłam za
285 zł. Tanio - 505 033 081
Bloczki budowlane Ytong 50x24x18, 600 szt. Cena 5 zł szt.
Jeżów Sudecki - 516 026 587
Budy ocieplane, pergole mostek, daszki nad drzwi - 885
433 665
Koza mleczna - 2 letnia - 120 zł
i dwie kózki 6 i 5 miesięczne po
60 zł za szt. - 605 857 016
Królik miniaturka - miesięczna
czarna puchata samica za 20 zł.
Spokojna, sama przychodzi żeby
ją głaskać. Wszystko je. Mogę
dołożyć klatkę za 35 zł - 518
042 129
Pianino z płytą metalową - o
pięknym dźwięku Georg Hoffman
Berlin, tanio - 604 609 208
Radio samochodowe Sony Xplod 4*45 plus tubę 600 W,
wzmacniacz Axton caa 30 i całe
okablowanie - 721 035 514

RÓŻNE
KUPIĘ

Antyki - stare meble, obrazy,
szkło, porcelanę, srebro oraz
inne - 665 489 252
Zabytkowe meble - do renowacji - 757 621 036
Potrzebuję pożyczyć pieniądze na procent - daję mieszkanie
pod zastaw, kwota to 20000
zł. Poważne oferty. Pilne - 531
555 203
Skup telefonów - nowych oraz
używanych. Napisz SMS z modelem i ceną, a ja oddzwonię - 507
945 151
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Porter&Lipnicka:
są bilety

REKLAMA

Coraz bliżej do wydarzenia muzycznego dla miłośników brzmień
z klasą. W klimatycznych wnętrzach restauracji w budynku dworca

WYDARZENIA / REKLAMA

głównego zaśpiewają popularne
gwiazdy estrady: Anita Lipnicka i
John Porter.
On – zamieszkały w Polsce Walijczyk – znany na rynku muzycznym
już od końca lat 70. XX wieku z
różnych interpretacji z krainy rocka,
jazzu i poezji śpiewanej. Ona – kultowa ex-wokalistka grupy Varius

Manx. Oboje związali się i w duecie
dali muzyce nową jakość podbijając
serca fanów. Ich krążek „Goodbye”
uzyskał status złotej płyty.
Anita Lipnicka i John Porter zaśpiewają w Jeleniej Górze, w Karkonoskim Salonie Sztuki „Orient
Expres”, 13 sierpnia 2010 roku
o godz. 20. Po koncercie będzie

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Głosem podbiła tłumy

można dostać autografy artystów.
Cena biletów: miejsca siedzące: 55
zł. Bilety dostępne, między innymi,
w naszej redakcji: ul. SkłodowskiejW minioną środę w cieplic- koncertu dla obniżenia temperatury
Curie 13/2.
kim Kościele Zbawiciela wy- wykonali także dwie spokojne ballady.
(RED)
stąpiła długo wyczekiwana Wcześniej zaśpiewała Marta MichalWięcej: www.jelonka.com Grażyna Łobaszewska wraz ska. Przy widowni wypełniającej
wszystkie kąty Kościoła Zbawiciela
z zespołem Ajagore.
nie mogło się obejść bez bisu i aplauzu.
– Najczarniejsza z białych kobiet Publiczność po występie była bardzo
– mawiał o niej Krzysztof Ścierański wzruszona. Wiele osób podchodzi– swój koncert dedykowała twórczości ło do solistki z podziękowaniami i
legendarnego Czesława Niemena. gratulowało znakomitego koncertu.
Publiczność usłyszała kilka najpopu- Grażyna Łobaszewska w Jeleniej
larniejszych piosenek tego zmarłego Górze gości po raz drugi. – Specjalnie
przed kilku laty twórcy. Zespół, w prosiłam menagera o jakiś występ w
którego skład wchodzą: Sławomir górach – powiedziała po koncercie.
Kornas, Michał Szczeblewski, Maciej Kortas oraz Krzysztof Piasecki,
grał rockowe
i bluesowe
podkłady. Pod
koniec

Żywioły przy ratuszu
„Cztery żywioły” to tytuł performance powstałego podczas XV Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych
Młodzieży z Polski, Niemiec i Francji,
którym patronował Osiedlowy Dom

(Natasza)
FOT. NATASZA

Kultury na Zabobrzu. Projekt miał
na celu stworzenie pokazu składającego się z elementów pięciu różnych
dziedzin sztuki. 31 uczestników oraz 7
instruktorów w jednym z ośrodków w
Karpaczu intensywnie pracowało nad
całością. Odbywały się warsztaty z tańca prowadzone przez Anne Briant i Yves-Marie le Goff, pantomimy – (Monika
Konieczna), filmu – (Marek Oleksy i
Michał Kępiński), plastyki – (Marcell
Kabsch) oraz muzyki – (Krzysztof
Orłowski). Efekt można było zobaczyć
26 lipca w Rynku w Jeleniej Górze.

REKLAMA

(Natasza)
FOT. NATASZA

(tejo)
FOT. MAREK TKACZ (duże)
FOT. TEJO/ WWW. WROCŁAW HYDRAL.COM (małe)

OD GÓRY DO DO£U

Trudno dziś wyobrazić sobie aleję Wojska Polskiego jako cichy i spokojny trakt uśpiony w cieniu licznych drzew i ożywający raz na jakiś czas – rozbudzony przez dorożkę lub okazjonalny automobil. Taka była dawna Wilhelmstrasse na przełomie XIX i XX wieku.
Jednak i na zdjęciach z lat 60. XX wieku aleja jest jeszcze mało ruchliwa i znacznie gęściej niż dziś zadrzewiona. Rozwój motoryzacji w połączeniu z regresem dbałości o przepiękną secesyjną zabudowę tego bez wątpienia najpiękniejszego traktu Jeleniej Góry przyczynił się do degradacji ulicy. Program jej naprawy – poza biciem piany z frazesów – nie przyniósł nic. Aleję Wojska Polskiego marzeń można pooglądać tylko na starych fotografiach.
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Reklama
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